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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

Pedagógusok száma: 74 fő (67 fő az általános iskolában és a gimnáziumban, 7 fő az óvodában) 

Részfoglalkozású, óraadó pedagógusok száma: 4 fő 

NOKS dolgozók száma: 12 fő 

1.2. Pedagógus adatok 

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

Ssz. Név 
Állandó megbizatása (osztályfőnök, 

mk. vezető , DÖK segítő stb) 

1. Ács Miklósné Osztályfőnök  

2. Antalné Hatoss Györgyi Osztályfőnök 

3. Bódis Rita   

4. Bokrosné Maschler Edit Julianna  

5. Botosné Mészáros Krisztina 
Munkaközösség vezető (Idegen nyelvi), 

Osztályfőnök 

6. Braunsteiner Péter Osztályfőnök 

7. Czéhmester Regina Osztályfőnök, DÖK megbízott 

8. Czéhné Zilahi-Szabó Judit  tartósan távollévő 

9. Damó Adrienn  

10. Gősyné Magyar Mónika  Osztályfőnök 

11. Hajszán Mónika ÉVa  

12. Horváth Ildikó Osztályfőnök  

13. Horváthné Rácz Éva   

14. Jakab Gábor Munkaközösség vezető (Hunán) 

15. Kállainé Bentz Erika Osztályfőnök 

16. Kis Katalin Osztályfőnök 
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17. Kiss Zsófia Osztályfőnök 

18. Kovácsné Juhász Orsolya tartósan távollévő  

19. Kondor-Tálos Krisztina  

20. Dr. Kretzné Budaker Dóra Osztályfőnök 

21. Kriston Pálné   

22. Leitnerné Óvári Csilla Mária Osztályfőnök 

23. Majorné Horváth Jolán   

24. Makó Zsolt György 
Munkaközösség vezető (Hittan), 

Osztályfőnök  

25. Marek Péter György  

26. Matondo Diambu Péter   

27. Módné Bakos Katalin   

28. Mohácsi Katalin  

29. Molnár Gabriella  

30. Nagy Csaba Intézményvezető 

31. Nagy Eszter Osztályfőnök  

32. Nagy Mónika Rita Osztályfőnök 

33. Németh Petra Ágnes Osztályfőnök 

34. Némethné Major Anikó Osztályfőnök 

35. Niederland Zsófia 
Munkaközösség vezető 

(Osztályfőnöki), Osztályfőnök 

36. Nógrádi László István  

37. Nyári Ákos Osztályfőnök 

38. Nyikovics Mónika Ágnes  

39. Papp Gyöngyi Osztályfőnök 

40. Pezenhofferné Molnár Edina Intézményvezető-helyetttes 

41. Pintér-Horváth Szilvia tartósan távollévő 
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42. Pintérné Gergics Ágnes Eleonóra  

43. Pintérné Varga Eszter 
Munkaközösség vezető (Testnevelés), 

Osztályfőnök 

44. Pusztai Virág Borbála  

45. Rizsányiné Tóth Krisztina    

46. Sághi Éva  

47. Sanders Ingrid  

48. Sásdiné Schnur Bernadett Osztályfőnök 

49. Simon Dávid püspöki biztos  

51. Szabó György Lajos 
Munkaközösség vezető (Természet és 

reál) 

53. Szabóné Török Anett  

54. Szakszné Gelesz Erzsébet Katalin Osztályfőnök 

55. Szerediné Nagy Gellai Márta 
Munkaközösség vezető (Alsó 

tagozatos), Osztályfőnök 

56. Szita Adrienn  

57. Szobonya Edina   

58. Szomor Gáborné  

59. Tábori Renáta   

60. Tolnainé Török Ildikó Intézményvezető-helyettes 

61. Tóth Máté  

62. Tóthné Sasvári Szilvia  

63. Tumpekné Burján Rita   

64. Turiné Horváth Rita tartósan távollévő 

65. Vidáné Zalka Klára Osztályfőnök 

66. Zimonyi Katalin Osztályfőnök 

67. Zsiga Zita Osztályfőnök 
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Ssz. Név Állandó megbizatása 

1. Albertné Takács Alexandra tartósan távollévő 

2. Bakonyi-Farkas Teodóra Óvodapedagógus 

3. Pacsuta-Nagy Renáta  Óvodapedagógus 

4. Szitás Bernadett Óvodapedagógus 

5. Téringerné Ötvös Éva Óvodapedagógus 

6. Tompa Ferencné Óvodapedagógus 

7. Tóthné Szabó Zsuzsanna tartósan távollévő 

8. Virágné Bertalan Éva Óvodavezető 

9. Zadraveczné Jámbor Anett Óvodapedagógus 

 

Ssz. Név Állandó megbizatása  

1. Babári Martin  digitális kultúra óraadó 

3. Boros Fanni Ildikó szurdopedagógus  

4. Csete Lajos matematika óraadó 

5. Nagy Gábor biológia óraadó 

 

 

1.2.2. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület Minősítési fokozat 

1. Kretzné Budaker Dóra tanár Pedagógus II. 

2. Nagy Csaba tanár Pedagógus II. 

3. Nagy Mónika Rita tanár Pedagógus II. 

4. Némethné Major Anikó tanár Pedagógus II. 
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Sorszám Név Szakterület Minősítési fokozat 

5. Pusztai Virág Borbála tanító Pedagógus I. 

 

1.3. Az intézmény tanulói adatai 

Óvoda: 

Csoport neve Létszám 

Gyöngyvirág csoport 18 

Margaréta csoport 21 

Napraforgó csoport 25 

Nefelejcs csoport 25 

Összesen: 89 

 

 

Általános iskola és gimnázium: 

Osztály Létszám SNI Egyéni tanrend 

Szünetelő 

jogviszony 

 

1.A 20 1 - 
- 

 

1.B 20 - - 
- 

2. A 26 - - 
- 

2. B 24 - - 
- 

3. A 23 - - 
- 

3. B 23 1 - 
- 

4. A 27 2 - 
- 

4. B 28 - - 
- 

5. A 27 2 - 
- 
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5. B 26 1 - 
- 

6. A 25 2 - 
- 

6. B 25 3 - 
- 

7. A 30 7 - 
- 

8. A 23 3 - 
- 

7. H 36 - 1 
- 

8. H 36 1 - 
- 

9. H 34 - - 
1 

9. N 35 2 1 
1 

9. I 31 2 - 
- 

10. H 31 1 - 
- 

10. N 26 3 - 
- 

10.I 25 2  
 

11. H 22 - 1 
 

11. N 31 3 - 
- 

11. I 33 1 1 
 

12. H 18 1 - 
- 

12. N 28 6 1 
 

Összesen 733 44 5 
2 

 

Egyéni munkarendben: 5 fő 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 2 fő 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 733 fő ( 100%) 

SNI tanulók száma és aránya: 44 fő (6,00%) 

1.4. Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 3 

Tantermek száma: 47 



10 

 

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a 

nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola 

pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését meghatározó 

előírásokkal – a 2021/2022-es tanév kiemelt feladataként az intézményi adminisztrációt, a nyelvi 

tagozat menedzselését és a pedagógus továbbképzéseket jelölte meg.   

 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e téren 

szerzett tapasztalataira.  

Célunk, hogy e kiemelt cél jelenjen meg: 

 

• Országos kompetencia mérés eredményeinek szinten tartása, javítása 

• Tehettséggondozás 

• Továbbtanulásra, érettségire való felkészítés 

• Tanulmányi eredmények javítása 

• SNI, BTM tanulók fejlesztése 

• Digitális tananyag használata 

• Innováció 

 

2.1. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

• A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – egyénre szabott 

fejlesztése. 

• Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 

• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. 

• Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet 

tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és 

alkalmazhatnak különböző cselekvésformákban. 

• Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok 

nevelése. 

• A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. 

• Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan 

személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan döntenek 

képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban képesek az 

önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok elviselésére is. 
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• Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek 

fejlesztése.  

• Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, 

tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló 

hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.  

• Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban. 

• A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti igény 

megalapozása. 

• Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi foknak, saját 

személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkáló pedagógiai tevékenység.  

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Pályaorientációs nap intézményvezető 2022. október 15. 

2. 
Pedagógus meeting, 

továbbképzés  
intézményvezető 2023. február 23. 

3. 
Pedagógus meeting, 

továbbképzés 

intézményvezető 
2023. február 24. 

4. 
Pedagógus meeting, 

továbbképzés 

intézményvezető 
2023. február 27. 

5. DÖK nap  diákönkormányzat  2023. április 3. 

6. 
Pedagógus meeting, 

továbbképzés 
intézményvezető  2023. április 4. 

7. 
Pedagógus meeting, 

továbbképzés 
intézményvezető 2023. április 5. 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap:    2022. szeptember 1. (csütörtök) 

Utolsó nap:  2023. június 15. (csütörtök) 
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A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 1-től 2023. január 20-ig tart. Az első féléves 

tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-ig tájékoztatjuk a félévi 

értesítő által.    

Tanítási napok száma: 

- általános iskola: 183 nap 

- gimnázium:180 nap 

3.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2022. november 2-től 2022. november 4-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő) 

Téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 2-ig. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

Tavaszi szünet: 2023. április 3-tól 2023. április 11-ig. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. március 31. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda) 

Munkanap áthelyezések a 2022/2023-es tanévre vonatkozóan:  

2022. október 15. (szombat) MUNKANAP(tanítás nélküli munkanap) 

 

3.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez 

kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb 

ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma felelős 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

Humán 

munkaközösség 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

Humán 

munkaközösség 

3. 
A kommunizmus áldozatainak 

emléknapja (február 25.) 

Humán 

munkaközösség 
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sz. esemény / téma felelős 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

Humán 

munkaközösség 

5. 
A Holokauszt Magyarországi 

Áldozatainak Emléknapja (április 16.) 

Humán 

munkaközösség 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Humán 

munkaközösség 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése, programok ismertetése  

Időpont esemény / téma felelős 

2022.09.01 Veni Sancte  Of. mk. 

2022.10.06 Az aradi vértanúk emléknapja Humán mk. 

2022.10.11 
Prohászka Ottokár püspök születésének 

164. évfordulója 
Reál és term.t. mk. 

2022.10.15 

(szombat) 

Tanítás nélküli munkanap – 

pályaorientációs nap 
Intézményvezetés 

2022.10.24 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe 
Humán mk. 

2022.10.21 Szent Orsolya ünnepe Szt. Orsolya rend 

2022.11.01 Mindenszentek - 

2022.11.18 Szalagavató 12. évf. ofők. 

2022.12.21 Rekollekció Hittan mk. 

2022.12.25-26. Karácsony - 

2023.01.01 Újév - 

2023.01.06 
Vízkereszt-Az iskola kápolnájának 

búcsúja 
Hittan mk. 

2023.01.28 Szülő-pedagógus bál  - 

2023.01.19 Első félév vége-osztályozó értekezlet Igazgató 

2023.01.21 Központi írásbeli felvételi Igazgató-helyettes 
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Időpont esemény / téma felelős 

2023.01.26 Félévi nevelőtestületi értekezlet Igazgató 

2023.01.27 Szent Angéla ünnepe Szt. Orsolya rend 

2023.01.27 A félévi értesítők kiosztása Of. 

2023.02.02 Gyertyaszentelés Hittan mk. 

2023.02.03 Balázsáldás Hittan mk. 

2023.02.03 Farsang (alsótagozat)  

2023.02.10 Farsang (felső tagozat) és Óvoda  

2023.02.17 Frasang (gimnáziumi tagozat)  

2023.02.22 Hamvazószerda Hittan mk. 

2023.02.28 
A kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 
Humán mk. 

2023.02.23-24 és 

02.27. 
Tanítás nélküli munkanap Igazgató 

2023.03.14 Március 15-ei ünnepség Humán mk. 

2023.03.31 Rekollekció Hittan mk. 

2023.04.03 Tanítás nélküli munkanap – DÖK nap DÖK 

2023.04.04-05. Tanítás nélküli munkanap Intézményvezetés 

2023.04.07 Nagypéntek - 

2023.04.09-10 Húsvét - 

2023.04.17 
A Holokauszt Magyarországi 

Áldozatainak Emléknapja 
Humán mk. 

2023.05.04 Rekollekció 12. évf. 12. évf. ofők. 

2023.05.04 Osztályozó értekezlet 12. évf. Igazgató 

2023.05.05.  Balalgás 12. évf. 16:30 Of.mk. 

2023.05.08-től 
Közép-és emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsgák 
Intézményvezetés 

2023.05.28 Bérmálás 9. évf. Hittan mk. 
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Időpont esemény / téma felelős 

2023.05.28-29 Pünkösd - 

2023. május Erdei iskola 5. évfolyam Real és term. mk. 

2023. május Elsőáldozás Püspöki biztos 

2023.06.02 Nemzeti összetartozás napja Humán mk. 

2023.06.13 Sportnap Testnevelés mk. 

2023.06.14 Rekollekció Hittan mk. 

2023.06.15 Osztályozó értekezlet Igazgató 

2023.06.15 Ballagás 8. évf. Pintérné Varga Eszter 

2023.06.15 Te Deum Of. mk. 

2023. június Mária zarándoklat Hittan mk. 

2023.06.15 NETFIT feltöltés határideje Testnevelés mk. 

2023.06.16-től 
Közép szintű szóbeli érettségi vizsga 

kezdete 
Intézményvezetés 

2023.06.26 Év végi nevelőtestületi értekezlet Igazgató 

A tanév során a járványügyi intézkedési tervnek megfelelően a farsangokat maximum csak osztály 

vagy csoportszinten(alsó tagozat és óvoda) tartjuk meg. Az osztálykirándulásoknál az aktuális 

járványügyi helyzetnek megfelően járunk el, figyelembe véve a minisztárium ajánlásait.  

A részletes programterveket a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák! 

3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2022.08.23 Tanévnyitó értekezlet intézményvezető 

2022.08.23 Munkaterv értekezlet intézményvezető 

2023.01.20 Félév záró osztályozó értekezlet intézményvezető 

2023.05.04 Év végi osztályozó értekezlet 12. évf. intézményvezető 

2023.06.15 Év végi osztályozó értekezlet intézményvezető 
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időpont esemény / téma felelős 

2023.06.26 Évzáró nevelőtestületi értekezlet intézményvezető 

 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2022.szeptember 

eleje 
Szülő értekezlet Ofők 

2022.11.28-29 Szülői értekezlet és fogadóóra  

2023.01.30-31. Szülői értekezlet Ofők 

2023.04.24-25 Szülői értekezlet és fogadóóra  

 

3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok 

tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2022.11.08. 

és 09. 
Nyílt napok Igazgató 

3.7. Tervezett mérések és vizsgák  

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a 

szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk. 

A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. A versenyeket akkor 

tartjuk meg és veszünk részt rajta, ha a járványügyi helyzet megengedi. 

 

A tanulmányi versenyek listáját a munkaközösségi munkatervek tartalamzzák a mellékletben. 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

• javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

• osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

• pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

• különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)     

• egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 
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3.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

Kiemelt mérések: 

a) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2022. október 28. 

Felelős: 1. évf. tanítók, gyógypedagógusok 

b) Országos mérés a 6. és 8. és 10. évfolyamokon 

Országos kompetencia és idegen nyelvi mérés: 

Határidő: folyamatos, a tanév rendje táblázatban pontosan megjelölve. 

  Felelős:  Intézményvezetés 

c) A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

 NETFIT: 

  Határidő: 2022/2023-as tanévben folyamatosan 

  Feltöltés határideje: 2023. június 15. 

  Felelős: Testnevelő tanárok 

 

4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. a nevelőtestület alapos tájékoztatása iskolavezetés folyamatos 

2. 
Az ellenőrzött pedagógusok korábbi belső 

értékelésének dokumentumai 
iskolavezetés folyamatos 

3. 
Az ellenőrzendő órák (foglalkozások) 

pedagógiai és intézményi dokumentumai 
iskolavezetés folyamatos 

4. 
Az intézményvezető nevelőtestületi és szülői 

értékelésének dokumentációja 
iskolavezetés folyamatos 

5. 
Dokumentumok előkészítése az 

intézményvezetői értékelést megelőzően 
iskolavezetés folyamatos 

6. 
Az intézmény dokumentumainak előkészítése 

intézményértékelés előtt 
iskolavezetés folyamatos 
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4.2. A minőségfejlesztési munka tervezése 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. óralátogatások 

intézményvez

ető, 

intézményvez

ető- 

helyettesek, 

munkaközöss

ég vezetők 

folyamatos 

2. 
szakkörök, tehettséggondozó foglalkozások 

megszervezése, ellenőrzése 

szaktanárok, 

vezetőség 
folyamatos 

3. korrepetálások megszervezése, ellenőrzése 
szaktanárok, 

vezetőség 
folyamatos 

4. értékelő kérdőívek kidolgozása 
értékelési 

csoport 

folyamatos 

5. kérdőívek elemzése 
értékelési 

csoport 

folyamatos 

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős 

1. Minősítésre való jelentkezés 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

2. Portfólió feltöltés pedagógus 
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4.4. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenység megnevezése 

nyelvi csoportbontások 

magyar fakultáció 

ének fakultáció 

énekkar 

informatika fakultáció 

egyéni fejlesztés, tantárgyi korrepetálás 

német fakultáció 

földrajz fakultáció 

testnevelés fakultáció 

történelem fakultáció 

matematika fakultáció 

fizika fakultáció 

angol fakultáció 

biológia fakultáció 

hittan fakultáció 

néptánc 

kosárlabda 

labdarúgás 

felvételi előkészítő 
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4.5. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó 

döntéseinek és iránymutatásai szerint a kerületi / járási hivatal vezetője által meghatározott 

időpontban történik.  

feladat / esemény felelős határidő 

Első osztályosok beíratkozása Intézményvezetés 2023. április 20-21. 

 

Előkészítése az intézményvezető-helyettes és feladata, amelynek során a leendő elsősök szüleinek 

tájékoztatása kiemelt feladat. 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő 

bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

5.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kapcsolódó 

feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat: 

• Szülői értekezletek, fogadóórák 

• Rendkívüli esetben tájékoztatás 

• Iskola honlapja. 

Az osztályfőnökök:  

• szülői értekezletek 

• családlátogatások. 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

• e-naplo 

• szülői értekezletek, fogadóórák. 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 

Szülői szervezet munkaértekezlete Szülői szervezet elnöke 2022. szeptember 
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5.2. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval a Győri Egyházmegye Közfeladatokat Ellátó 

Szervezetével.  

A kapcsolattartás tartalmi elemei: Intézményi kapcsolattartók 
Fenntartói / működtetői 

kapcsolattartók 

Szakmai irányítás  igazgató Dr. Ruppertné Hutás 

Kinga 

Gazdasági ügyintézés  igazgató Kausits Györgyné 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri 

leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási tervek, 

tematikus tervek, 

egyéni fejlesztési 

tervek – 

foglalkozási naplók, 

törzslapok, KIR és 

más statisztikai 

adatállományok 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek , 

szakmai 

munkaközösség-
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

vezetők 

december 

második 

negyedéves 

értékelés 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-

vizsgálat 

 

intézményvezető és 

az 

intézményvezető- 

helyettesek 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos 

teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentuma-inak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető és 

az intézményveze-

tő-helyettesek 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentum-

vizsgálat 
intézményvezető 

április 

harmadik 

negyedéves 

értékelések 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

május 

erdei iskolák, 

tanulmányi 

kirándulások 

tartalmi oldalának 

megszervezése és 

a lebonyolítás 

munkálatai 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető és 

az intézményveze-

tő-helyettesek 
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7. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

7.1. A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. év augusztus hó 23. napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és a 

hitelesítők aláírása.) 

 

7.2. A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata  munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat 

véleményezte, azokkal egyetért.   

Győr, 2022. szeptember 15. 

  

7.3. A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

Győr, 2022. szeptember 15. 
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FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 

• A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

• A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

• A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI 

rendelet 

• A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet 

• A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 



26 

 

9. MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS 

RESZORTFELELŐSÖK ÉVES MUNKAPROGRAMJA) 

1. sz. melléklet Alsós munkaközösség munkaterve 

2. sz. melléklet Humán munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet Reál és természettudományi munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet Nyelvi munkaközösség munkaterve 

5. sz. melléklet Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

6. sz. melléklet Testnevelés munkaközösség munkaterve 

7. sz. melléklet Hittanos munkaközösség munkaterve 

8. sz. melléklet Szülői szervezet munkaterve 

9. sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve 

10. sz. melléklet Óvoda munkaterve 

11. sz. melléklet Báb, mese, drámajáték munkaközösség munkaterve 

12. sz. melléklet Hitre nevelés munkaközösség munkaterve 
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9.1. Alsós munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita 

Gimnázium                     

Általános Iskola és Óvoda 

 

 

Alsó tagozat munkaterve  

a 2022-2023-as tanévre 
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I. A TAGOZAT MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI  

  
1.1. Személyi feltételek  

  

1.1.1. Alkalmazotti feltételek  

  
  

A 2022/2023-es tanévben szakos ellátottságunk teljes, az alsó tagozaton a nevelő-oktató munkát a 

Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik.   

  

• Vezetők:  

 

  

Intézményvezető:  Nagy Csaba 

Intézményvezető-helyettes:  
TolnainéTörök Ildikó 

Pezenhofferné Molnár Edina 

  

  

• Alsó tagozatos munkaközösség vezető: Szerediné Nagy Gellai Márta 

 

 Az osztályfőnöki/ osztályfőnök helyettesi teendőket az alábbi pedagógusok látják el:  

 

 

Osztály  
Osztályfőnök / Osztályfőnök 

helyettes 

1.a  Szakszné Gelesz Erzsébet/ Pusztai 

Virág Borbála 

1.b  Horváth Ildikó/ Nyikovics Mónika 

Ágnes 

2.a  Leitnerné Óvári Csilla/ Bódis Rita 

2.b  Szerediné Nagy Gellai Márta/ 

Horváthné Rácz Éva 

3.a  Kállainé Bentz Erika/Kondor-Tálos 

Krisztina 

3.b  Antalné Hatoss Györgyi/ Damó 

Adrienn 

4.a   Kiss Zsófia/ Tábori Renáta 

4.b  Gősyné Magyar Mónika/Szabóné 

Török Anett 
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A személyi feltételek területén a következő változások történtek: 

Sooósné Koppi Ágnes helyét Kondor-Tálos Krisztina 

veszi át a 3. A osztályban, míg Szabó Tímea kolléganőnkét Nyikovics Mónika. 

Tanítópáros rendszerünkben az előző okoknál fogva bekövetkezett változásokat a fenti táblázat jelzi. 

      

   1.1.2. Tanulói személyi feltételek: 

 

Osztály 

tanulók  
létszáma  

(fő)  

1.a 20 fő   

1.b 20 fő 

2.a 26 fő 

2.b 25 fő   

3.a 23 fő   

3.b 23 fő   

4.a  27 fő  

4.b 28 fő 

 

1.2. Tárgyi feltételek 

Ebben a tanévben a felújítási munkálatok miatt tagozatunk új épületbe költözött. A 

levegőzés biztonságos, zárt helyen történő megvalósításának feltételei itt korlátozottak. A 

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium vezetőségének jóvoltából udvarukon 

tanulóink egy kevés időt naponta a szabadban tartózkodhatnak. 
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        1.2.1. Terembeosztás:   

Osztály  Terem  

1.a  214  

1.b  213 

2.a  210 

2.b  013  

3.a  111  

3.b  113 

4.a  115  

4.b  014 

  

                                            

 

II. NEVELŐ – OKTATÓ MUNKA 

 

1. Folyamatos feladatok: 

Továbbra is fontos feladatunk, hogy az iskolába lépő kisgyermeket átvezessük az óvoda 

játékközpontú tevékenységéből az iskola tanulási tevékenységeibe. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában - élményszerű tanulással, 

problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal - 

fejlesztjük az alapvető képességeket és alapkészségeket. Az ismeretek átadása során 

mostantól nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy a bennük rejlő nevelési lehetőségeket 

kihasználjuk. 

Elemi ismereteket közvetítünk, és új szokásokat alakítunk ki. Folyamatosan elemezzük a 

mindennapokban felmerülő nevelési szituációkat, megerősítjük a humánus magatartásformákat, 

szokásokat. 

Gyógypedagógus kollégáinkkal karöltve igyekszünk csökkenteni tanulóink szociális 

környezetéből vagy az eltérő érésből fakadó esetleges hátrányait.   

Egyéni sajátosságokra épülő tanulásszervezéssel, a felhasznált tananyagtartalmak 

megtervezésével illetve a megfelelő pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásával 

támogatjuk diákjaink fejlődését. Igyekszünk, hogy intenzívebben használjuk a napi gyakorlatban 

a digitális technikát és digitális tananyagot. 

Szívügyünk, hogy tanulóink megismerjék nemzeti, népi kultúránk értékeit és hagyományait. 

Népi hagyományaink felelevenítésére, nemzeti ünnepeink közös megünneplésére, a méltó 

megemlékezésekre nagy figyelmet fordítunk. 

Célunk, hogy megismertessük diákjainkkal a keresztény értékeket, illetve a családból hozott 

hitélményeket gazdagítsuk. 
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A délutáni idő hasznos és tartalmas eltöltése érdekében a néptánc és sportfoglalkozások 

mellett sakk és zenés torna szakkörök is színesítik a palettát. 

További cél a tanórai és tanórán kívüli közösségi élet erősítése, személyes – és társas 

kapcsolati kompetencia fejlesztése. 

 

2.2 A tanév feladatai:  

 

2.2.1. Egészséges testi -lelki életmódra nevelés  

Célok:  

- Elősegíteni tanulóink egészséges életvitelének kialakítását 

- Segíteni őket abban, hogy érzékeljék a külső és belső környezeti tényezők megváltozásából 

fakadó,    egészségi állapotukat érintő hatásokat. 

- Képessé váljanak testi-lelki egészségük megőrzésére. 

Feladatok:  

- Szituációs játékok, filmvetítések szervezése 

- Iskolaorvosi szolgálat mélyebb megismerése 

- Védőnő szociális segítő meghívása a tanórákra 

   

2.2.2. Az alsó és a felső tagozat közötti átmenet megkönnyítése 

Cél:  

- A felső tagozatba kerülő tanulók eredményeinek megtartása. 

Feladatok: 

 - A két tagozat munkaközösségeinek szorosabb együttműködése. 

 - A pedagógusok módszereinek és követelményeinek összehangolása. 

 

2.2.3.Környezettudatos szemlélet és fenntartható környezetvédelmi 

szabályrendszer meghonosítása 

Célok: 

 

  - Környezetünk tisztaságának ápolása 

  - Környezettudatos magatartás megalapozása: szelektív hulladékgyűjtés, takarékos 

energiafelhasználás 

  - Játékos ismeretszerzés 

  - Kreativitás fejlesztése 
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Feladatok: 

 

  - Környezettudatos gondolkodásra nevelő játékos foglalkozások 

  - Anyagok újra hasznosítása 

  - Osztálytermek tisztasági versenye 

  - Papírgyűjtés megszervezése 

 

2.2.4. Olvasóvá nevelés 

Célok:  

- Tanulóinkban kialakítani az állandó könyvolvasási igényt, ezáltal képessé tenni őket a 

folyamatos önművelésre. 

- Diákjaink váljanak könyvet igénylő, irodalmat szerető emberekké. 

Feladatok:  

- A Népmese Napjához kapcsolódóan témahét szervezése 

- A Győri Könyvszalon rendezvényeivel párhuzamosan „Cserebere” könyvvásár rendezése 

- A Meseírás Napjához kapcsolódva meseíró pályázat hirdetése 

         - A Költészet Napja alkalmából versmondó versenyt szervezése 

 

 2.2.5.  Óvoda és iskola kapcsolata 

Célok: 

- Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés fenntartása  

- A tanítónők és óvónők közötti eszmecserére, tapasztalatok átadására több alkalom 

biztosítása. 

Feladatok: 

- Elsős tanítók gyakoribb látogatása az óvodában ezáltal hatékonyabb együttműködés 

- Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal 

 

2.2.6. Kiemelt feladat a tanévben a tehetségfejlesztés 

Célok: 

- Felismerni és ösztönözni a tehetséges tanulókat 

Feladatok: 

- Könyvtárhasználat szorgalmazása 

- Differenciálás a tanórán  

- Tanulmányi versenyekre való felkészítés 

 



33 

 

         2.3. A gyógypedagógusok és tanítók együttműködése 

Iskolánkban a gyógypedagógiai feladatokat három gyógypedagógus látja el. Feladataik közé 

tartozik a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátása. 

A tanítók és gyógypedagógusok között napi szintű a kapcsolattartás. Ez nagyon fontos, hiszen 

a gyermekek, a tanítók és a fejlesztők érdeke megegyezik abban, hogy naprakész 

információkkal rendelkezzenek a tanulók aktuális nehézségeivel kapcsolatban. Így 

legcélravezetőbb eszközökkel és feladatokkal tudják segíteni a tanulók fejlődését. Mivel minden 

diák különböző, ezért mindenkivel másképp kell foglalkozni. A felmérés, amelyet az első 

osztályosok körében elvégeznek kolléganőink, alkalmas a gyermekek szociális képességeinek, 

szókincsének, differenciáló képességének megfigyelésére. Az aktuális számfogalom mellett 

képet kaphatunk az összefüggése és következtetések megfogalmazásának módjáról is. A 

fejlesztést szolgálja, hogy az arra rászoruló tanulók egyéni haladással és értékeléssel 

teljesíthetik a követelményrendszert. 

A gyógypedagógusaink külön tanóra keretében végzett fejlesztése széles skálán mozog. 

Magába foglalja a nagymozgások, a finommotorika, a memória, a síkbeli és térbeli tájékozódás, 

a figyelem, koncentráció, beszédészlelés, beszédértés fejlesztését és a feladattudat 

kialakítását. 

Amennyiben szükséges, a tanítók, gyógypedagógusok és szülők is kezdeményezhetik a 

gyermek vizsgálatát a helyileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálatnál. 

 

2.4.A napközi otthoni nevelőmunka  

A napközi otthon a maga speciális lehetőségeivel segíti az iskolánk céljainak 

elérését, mely a Pedagógiai Programban fogalmazódik meg. A napköziotthon az iskola 

szerves része, ahol elsődlegesen nevelési feladatok hárulnak a pedagógusra, s amely 

szervezeti forma biztosítja a nyugodt tanulás, a szabadidő változatos eltöltésének szükséges 

feltételeit.  

Ennek figyelembevételével határoztuk meg a napközi otthoni nevelés feladatait: 

- Járuljon hozzá a gyermek értelmi képességeinek maximális fejlesztéséhez, 

bizonyos többlettudás megszerzéséhez, az ismeretek gyakorlatban történő 

alkalmazásához; 

- Erősítse a gyermek magatartás-, és viselkedéskultúráját 

- Fejlessze változatos szabadidős programokkal a gyermek igényes szabadidő 

kultúráját 

- Támogassa az önálló ismeretszerzés képességét 
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III. AZ ALSÓ TAGOZAT KAPCSOLATAI 

 

3.1. Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a következő intézményekkel, 

szervezetekkel:  

Generációk Háza 

Nemzeti Színház 

Széchenyi István Egyetem 

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium 

Szent Orsolya Rend Győri Egysége 

Rómer Ház 

Xantus János Állatkert 

Magyar Vilmos Uszoda 

Győri Műjégpálya 

Mobilis 

 

IV. A 2022/2023-AS TANÉV RENDEZVÉNYEI 

Szeptember: 

- Első osztályosok köszöntése  
Felelős: Szerediné Nagy Gellai Márta, Leitnerné Óvári Csilla 

- Takarítási Világnap 

      Felelős: Szakszné Gelesz Erzsébet 

- Papírgyűjtés 

      Felelős: Leitnerné Óvári Csilla 

- Népmese Világnapja / szeptember utolsó hete/ 

      Felelős: Horváth Ildikó, Horváthné Rácz Éva 

 

Október: 

- Zene Világnapja 

      Felelős: Pusztai Virág 

- Állatok Világnapja  

      Felelős: Szerediné Nagy Gellai Márta 

- Aradi vértanúk / Megemlékezés osztályszinten, gyertyagyújtás/ 

      Felelős: osztályfőnökök 

November: 
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- Sulihívogató játszóház november 18. 

      Felelős: Szerediné Nagy Gellai Márta, Leitnerné Óvári Csilla 

      Fogyatékos Emberek Világnapja 

- Felelős: osztályfőnökök 

- Feltalálók Napja /3.4.osztály/ 

      Felelős:osztályfőnökök 

- Adventi koszorúkötés 25-én 

      Felelős: Szerediné Nagy Gellai Márta 

 

December: 

- Szálláskeresés 

      Felelős: Antalné Hatoss Györgyi 

- Mikulás 

      Felelős: Damó Adrienn 

- Adventi vásár  

      Felelős: Gősyné Magyar Mónika 

- Lucázás  

      Felelős: Leitnerné Óvári Csilla 

 

Január: 

- Magyar Kultúra Napja 

      Felelős: Kondor- Tálos Krisztina 

 

Február: 

- Farsang 

      Felelős: Szabóné Török Anett  

- Sulihívogató 

      Felelős: Horváthné Rácz Éva, Bódis Rita 

 

Március: 

- Nemzeti ünnep /3. osztály: műsor/ 

      Felelős: Gősyné Magyar Mónika, Kiss Zsófia 

- Víz Világnapja 

Felelős: Leitnerné Óvári Csilla 
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Április: 

- Költészet Napja 

- Felelős: Kállainé Bentz Erika, Nyikovics Mónika 

- Tanulmányi verseny 

      Felelős: Antalné Hatoss Györgyi 

- Cserebere könyvvásár 

      Felelős: Horváth Ildikó 

- Föld Napja 

      Felelős: Tábori Renáta 

- Papírgyűjtés 

      Felelős: Leitnerné Óvári Csilla 

 

Május: 

- Anyák napja 

      Felelős: osztályfőnökök 

- Gergely-járás  

      Felelős: Antalné Hatoss Györgyi, Kállainé Bentz Erika 

- Madarak és fák napja 

      Felelős: Szakszné Gelesz Erzsébet, Nyikovics Mónika 

 

Június: 

- Tanévbúcsúztató 

      Felelős:, Damó Adrienn, Pusztai Virág  

 

VI. TERVEZETT ÉRTEKEZLETEK 

1. Évnyitó értekezlet:2022.09. 

2. Munkaértekezlet: 2022.09 

3. Munkaértekezlet:2022.11.09. 

4. Félévi osztályozó értekezlet: 2023.01. 

5. Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2023.01. 

6. Munkaértekezlet: 2023.03.23. 

7. Év végi osztályozó értekezlet: 2023.06. 

8. Évzáró értekezlet: 2023.06. 

 

 



37 

 

TERVEZETT ÓRALÁTOGATÁSOK 

- Tanórai differeniálás megfigyelése pedagógus páronként.  
- Új kolléganő látogatása  

 

VI. ZÁRADÉK  

 A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatos 

munkaközössége  

a 2022/2023-es tanév munkatervét 100%-os szavazati aránnyal elfogadta.  

 

  

  

   Győr, 2022. szeptember 15.  
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9.2. Humán munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita 

Gimnázium                     

Általános Iskola és Óvoda 

 

 

 

A humán munkaközösség munkaterve a 

2022-2023. tanévre 
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1.1.1.1. Bevezető 

 

Céljaink közé tartozik, hogy tanulóink rendelkezzenek fejlett azonosságtudattal, amelyben a 

szülőföldhöz, az anyanyelvhez, a nemzeti kultúrához és Európához való kötődésük jelenik 

meg; legyenek érzékenyek a globális problémákra, tartsák tiszteletben az egyetemes emberi 

értékeket. Ismerjék meg a Katolikus Egyház tanítását. Nevelésünk fontos területe a haza, a 

lakóhely múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti kultúra és a hagyományok 

megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése alapvető fontosságú. Ettől 

elválaszthatatlan a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok 

hagyományainak megbecsülése. A nemzeti nevelés szerves része a hazaszeretet érzésének 

kialakítása. Az aktív állampolgárrá nevelés alapja az alapvető állampolgári jogok és 

kötelességek megismertetése. A nevelés folyamatában fontos az érdeklődés felkeltése a 

társadalmi jelenségek és a problémák iránt. Munkánk során törekszünk alakítani a tanulók 

igényét a közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való részvételre. 

 

1.1.1.2. Munkaközösségünk tagjainak névsora 

 
 

• Ács Miklósné – magyar nyelv és irodalom 

• Czéhmester Regina – magyar nyelv és irodalom 

• Dr. Kretzné Budaker Dóra – ének-zene 

• Jakab Gábor- magyar nyelv és irodalom, történelem 

• Nagy Mónika Rita – magyar nyelv és irodalom 

• Niederland Zsófia – történelem  

• Nyári Ákos – magyar nyelv és irodalom, történelem 

• Papp Gyöngyi – történelem  

• Pintérné Gergics Ágnes – vizuális kultúra 

• Sasdiné Schnur Bernadett – magyar nyelv és irodalom 

• Zsiga Zita – történelem  
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1.1.1.3. Célok és feladatok 

 

 

1. Az ünnepek megszervezése, az ehhez tartozó dekoráció elkészítése  

felelős: Pintérné Gergics Ágnes, Dr. Kretzné Budaker Dóra, az adott 

osztály magyartanára, osztályfőnöke 

 

• október 6.- osztályszintű megemlékezések/osztályfőnökök 

• október 23. - felelős: Ács Miklósné, Nagy Mónika Rita és a 11. 

évfolyam  

• március 15.- felelős: Nyári Ákos, Dr. Kretzné Budaker Dóra, 

• jún. 4. – felelős: DÖK és Czéhmester Regina cél: rádiós, tévéláncos 

műsor 

 

Az ünnepi megemlékezéseket az egyetem dísztermében vagy tornatermében 

fogjuk tartani. 

 

2. Mustármag iskolai újság és évkönyv szerkesztése 

felelős: Jakab Gábor, Pintérné Gergics Ágnes 

 

3. Továbbképzések  

cél: akkreditált képzéseken való részvétel, pl. a KaPi illetve az Oktatási 

Hivatal szervezésében, folyamatosan érkező lehetőségek 

nyomonkövetése 

 

4. Versenyek 

A tanév során kiírásra kerülő szavalóversenyeken való részvétel  

Implom József  Helyesírási Verseny- felelős: Ács Miklósné 

Petőfi Sándor 200 Egyházmegyei szavalóverseny – felelős: Jakab Gábor, 

Sasdiné Schnur Bernadett  

Petőfi Sándor 200 Egyházmegyei szavalóversenyhez kapcsolódó 

rajzpályázat – felelős: Pintérné Gergics Ágnes 
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Petőfi Sándor 200 Egyházmegyei szavalóversenyhez kapcsolódó 

esszépályázat – felelős: Nagy Mónika Rita 

 

5. Színházlátogatások/ Színházbérlet  

felelősök: Ács Miklósné, Jakab Gábor, Nagy Mónika Rita, Nyáry Ákos 

• Győri Nemzeti Színház 

• Pesti Színház 

• Vígszínház 

• Operettszínház 

• Nemzeti Színház 

 

6.  Újévi hangverseny kápolnánk búcsúja alkalmából: 2023. jan. 6. 

Orsolyita Templom – felelős: Dr. Kretzné Budaker Dóra 

 

7. Óralátogatások a tanév során 

A munkaközösségen belül egy előre megállapított rendszerben folyik 

majd a közös munka, melyben a pedagógus kollégák párban hospitálnak 

és elemeznek az adott tanítási órákon: 

• Pintérné Gergics Ágnes – Dr. Kretzné Budaker Dóra 

• Sasdiné Schnur Bernadett – Czéhmester Regina 

• Ács Miklósné – Nagy Mónika Rita 

• Papp Gyöngyi – Niederland Zsófia 

• Jakab Gábor – Nyári Ákos 

• Zsiga Zita – Jakab Gábor 

 

Az óralátogatások időpontja, illetve az osztály kiválasztása folyamatos               

egyeztetéssel történik. Az órák előtt az órát tartó tanárok óravázlatot, az órát 

követően a  hospitáló tanárok elemző, értékelő anyagot állítanak össze.  

 

8. Múzeumlátogatások  

Terror Háza Múzeum (11., 12. évfolyam)  – felelős: Niederland Zsófia 

Parlament látogatás (11., 12. évfolyam)– felelős: Niederland Zsófia 

Egyházmegyei Könyvtár-  felelős: Jakab Gábor 

New York kávéház -  felelős: Nagy Mónika Rita 

 

9. Általános iskolai és gimnáziumi dekoráció – felelős: Pintérné Gergics 

Ágnes 
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10.  Olvasóklub: munkaközösségünk havi rendszerességgel olvasóklub 

szervezését kezdeményezi a DÖK-el együttműködve – felelős Jakab 

Gábor 

 

11.  Színjátszó szakkör indul a gimnáziumban lelkes tanárok 

közreműködésével – felelős Jakab Gábor 

 

12.  Újságíró szakkör indul a kiadványok, iskola rádió és a honlap 

működésének segítésére – felelős Jakab Gábor 

 

13. Rajz szakkör 5-12. évfolyam – felelős: Pintérné Gergics Ágnes 

 

 

14.  Kórus: 5. évfolyamtól iskolai kórus indul Dr. Kretzné Budaker Dóra 

szervezésében. 

15. Felvételi előkészítő magyar nyelv és irodalom 7-8. osztály, heti 2 óra 

Az 1. félévben a 8. a-nak lesz 2 plusz órája, a 2. félévben a 7.a-nak. – 

Sasdiné Schnur Bernadett 

 

 

 

16.  Munkaközösségünk egységes értékelési rendszerben állapodott meg 

 

• 100-90% : jeles 

• 89-75% : jó 

• 74-60%: közepes 

• 59-45%: elégséges 

• 44%-: elégtelen 

 

 

1.1.1.4. Feladataink havi lebontásban 
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Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 

Alakuló értekezlet 2022. 

08.31. 

Jakab Gábor A munkaközösség  

céljainak, 

feladatainak 

megfogalmazása és 

a munkaterv 

megtervezése 

Jáger Balázs: 

Álmom az Isten 

2022.09.16. Ács Miklósné 

Nagy Mónika Rita  

Szeminárium 

díszterme 

Megemlékezés 

október 06. 

eseményeiről 

2022.10.6-

7. 

Niederland 

Zsófia+osztályfőnökök 

 

Megemlékezés 

október 23. 

eseményeiről 

2022.10.21. Ács Miklósné, Nagy 

Mónika Rita 

egyetemi díszterem 

Juhász Anna 

rendhagyó 

irodalom órája 

2022. 11. 

10. 

Nagy Mónika Rita, 

Jakab Gábor 

 

Színházlátogatás – 

Győri Nemzeti 

Színház 

2022/2023. 

évad 

Jakab Gábor, Nyáry 

Ákos 

  

Petőfi Sándor 200 

Egyházmegyei 

szavalóverseny és 

kapcsolódó 

versenyek 

2023.01. Jakab Gábor, Nagy 

Mónika Rita, Sasdiné 

Schnur Bernadett, 

Pintérné Gergics Ágnes 
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Újévi hangverseny 2023.01.06. Dr. Kretzné Budaker 

Dóra 

Orsolyita Templom 

Múzeumlátogatás- 

Terror 

Háza+Parlament 

2023. 02.  Niederland Zsófia 11-12. évfolyamok 

Megemlékezés 

március 15. 

eseményeiről 

2023.03. 

14. 

Nyári Ákos, Dr. 

Kretzné Budaker Dóra 

+osztályfőnökök 

egyetemi díszterem 

Házi általános 

iskolai 

rajzpályázat a 

Madarak és Fák 

napja alkalmából 

 

 

2023.04. 

Pintérné Gergics Ágnes általános iskola 

Megemlékezés a 

trianoni 

békediktátumról 

2023.06.02. DÖK és Czéhmester 

Regina 

rádiós, tévéláncos 

műsor 

 

1.1.1.5. KAPCSOLATTARTÓK, ÁLTALÁNOS FELELŐSÖK 

Intézményvezetéssel: Jakab Gábor 

Versenykiírások figyelése: Nagy Mónika Rita, Nyári Ákos, Pintérné Gergics Ágnes 

Pályázatfigyelés: Pintérné Gergics Ágnes 

Honlapért felelős: Jakab Gábor 

Tankönyvrendelés: Niederland Zsófia 

Diákönkormányzattal: Czéhmester Regina 

Parázs csoport: Nagy Mónika Rita 

Győr, 2022. szeptember 12.  
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9.3. Természettudományos munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita 

Gimnázium                     

Általános Iskola és Óvoda 

 

2022/2023-as tanév 

 

Reál és természettudományos munkaközösség 

 

MUNKATERV 
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A  munkaközösség tagjai: 

 

Babári Martin,   informatika  

Braunsteiner Péter,    matematika, fizika (általános iskola) 

Csete Lajos,   matematika, fizika (középiskola) 

Kis Katalin,  földrajz (középiskola), történelem (általános iskola) 

Makó Zsolt György, földrajz, életvitel (középiskola), biológia, technika, 

természetismeret (általános iskola) 

Molnár Gabriella,   matematika, informatika (középiskola) 

Nagy Gábor,   biológia (középiskola) 

Németh László,   matematika, kémia (általános iskola) 

Nógrádi László,   informatika (középiskola) 

Pezenhofferné Molnár Edina,   kémia, fizika (középiskola) 

Pintérné Varga Eszter,   biológia (általános iskola) 

Szabó György Lajos,   matematika, fizika (középiskola) 

Szomor Gáborné,   matematika, kémia (általános iskola) 

Tolnainé Török Ildikó,   matematika (középiskola) 

Tóth Máté,   matematika, informatika (középiskola) 

Tóthné Sasvári Szilvia,   biológia, földrajz, (középiskola) 

 

Tantárgyfelosztás a tanév kezdetekor (2021.09.01.) 

 

Babári Martin:  dig. kult.: 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7H 

Braunsteiner Péter: matematika: 6A, 8A , 9H/2,  fizika: 7A, 7H, 8A, 9H, of. 8A 

Csete Lajos:  matematika: 11I, 12H, 12 fakt 

Kis Katalin: földrajz: 8A, 8H, 9N, 9H, 9I, 10N, 10H,10I természetismeret: 6B, of. 8H 

Makó Zsolt György:  technika: 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7H, életvitel: 12N, 12H, 

természetismeret: 5A, 5B, 6A, of. 5B 

Molnár Gabriella: matematika: 7A, 9H,10H,10N, 11H, dig. kult.: 8H, 10H, 10I, 10N 



47 

 

Nagy Gábor: biológia: 9I, 9N, 9H 

Németh László: matematika: 8H, 9I, 9N, 10H, 10I, kémia: 9H, 10I, termtud.: 11 

Nógrádi László: dig. kult.: 8A, 8H, 9H, 9I, 9N, 10H, 10I, 10N, 11I, 11 fakt, 12 fakt 

Pezenhofferné Molnár Edina: kémia: 9I, 9N, 10N, fizika: 9N, ig. h. 

Pintérné Varga Eszter: biológia: 8A, of. 9N 

Szabó György Lajos: matematika: 9I/1, 9N/1 fizika: 9I, 10H, 10I, 10N, fizika fakt: 11-

12., matematika fakt: 11. 

Szomor Gáborné: matematika: 5A, 5B, 6B, 7H, kémia: 7A, 7H, 8A 

Tolnainé Török Ildikó: matematika: 10N, 12N, ig.h. 

Tóth Máté: matematika: 11N, dig. kult.: 9I, 9N, 11H, 11I, 11N, kémia: 10H, kémia fakt 

11-12, dig. kult. fakt 

Tóthné Sasvári Szilvia: biológia: 8H, 10H, 10I, 10N, 12N, 12H, biológia fakt: 11., 12., 

termtud.: 11 

Az informatika és a technika tantárgyat, valamint a matematikát a 9. és a 10. 

évfolyamon csoportbontásban tanítjuk. 

 

Óralátogatási terv 

 

A munkaközösség vezető a tanév során minden hónapban egy-két munkaközösségi 

tag óráját látogatja, így mindenki sorra kerül. 

A munkaközösség vezetőt (Szabó György Lajos) két alkalommal látogatja: Tolnainé 

Török Ildikó, illetve Braunsteiner Péter. 

A munkaközösség tagjai egymás óráit oda-vissza látogatják a következő párokban:     

Tolnainé Török Ildikó – Németh László 

                        Tóth Máté – Babári Martin 

                        Szomor Gáborné – Pezenhofferné Molnár Edina 

                        Tóthné Sasvári Szilvia – Kis Katalin 

                        Makó Zsolt György – Braunsteiner Péter 

                        Molnár Gabriella – Nógrádi László 

                        Nagy Gábor – Pintérné Varga Eszter 
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Az óralátogatások időpontjait a tanév közben folyamatosan egyeztetjük, és a 

látogatásokat az E-Kréta naplóban rögzítjük.                         

 

A 2022/23-as tanév természettudományos programjai, eseményei a munkaközösség 

szervezésében, havi bontásban 

 

a tanév kiemelt témája: a „hegyek világa”,  

a tanév kiemelt feladata: a szelektív hulladékgyűjtés folytatása iskolánkban,  

 a környezettudatos szemlélet fejlesztése, 

 az iskolamúzeum és az elektrotechnikai gyűjtemény szervezése 

 

Szeptember:     - munkaközössági értekezlet (2022.08.31.) 

 - szponzoráció szervezése a tanévre 

 - program egyeztetés az általános iskolával 

 -  gimnáziumi Prohászka Nap szervezése (előadó, kiállítás, műsor) 

 -   kapcsolatfelvétel a DÖK-kel a Zöld Prohászka program kapcsán 

 -   PPT-verseny meghirdetése a 9-11. évfolyamon (téma: a hegyek 

tudományos vizsgálata – talajtan, hidrológia, geológia, 

erdőgazdálkodás, barlangok, vízi energia kiaknázása, hegyi sportok, 

híres expedíciók, stb.) 

- a 2021/22-es tanév természettudományos házi versenyeinek  

helyezettjei számára jutalom kirándulás Gyirmóton (23-a, péntek) 

Október:            - a Prohászka Nap (2022. október 11., kedd -   természettudo- 

                           mányos nap lebonyolítása)           

                           -   a PPT verseny eredményhirdetése 

                            - a Zöld Prohászka Program újra indítása, egyeztetés a   munkakö- 

                           zösség és a DÖK között, a tanév kihívásainak rögzítése 

November:       -  munkaközösségi megbeszélés, a PPT-verseny, a Prohászka-Nap,  

                          a Zöld Prohászka program indításának tapasztalatairól 

- a Zöld Prohászka program kihívásainak véglegesítése. a  
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„hegyek világa”  program kirándulási időpontjainak 

kijelölése                               

December:      -  látogatás a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba, a Jedlik ki- 

                         állítás megtekintése szakvezetéssel (10. évfolyam)   

Január:            -  látogatás a Füles bástyában (7-8 évfolyam, max. 30 fő) 

                         - munkaközösségi értekezlet, az első félév értékelése 

Február:          -  a felső tagozat számára a természettudományos csapat- 

                         verseny témáinak összeállítása, a verseny szervezése, meg- 

                         hirdetése 

Március:         -  munkaközösségi értekezlet, (a tavaszi világnapok programjai)           

- a felső tagozatos természettudományi nap előkészítése,  

                         szervezése  

                         - az Erdők Világnapjához (március 21. szombat) és a Víz  

                          Világnapjához (március 22. vasárnap) kapcsolódva a felső  

                          tagozatosok (5. és 6. évfolyam) természettudományos  

                          csapatversenyének lebonyolítása, a téma: a „hegyek világa” 

 

Április:              - megemlékezés a Föld Napjáról (április 22): a felső tagozatosok 

                          Prohászka Napja, a márciusi természettudományi verseny     

                          eredményhirdetése            

                          kiállítás a tanulók témához kapcsolódó képzőművészeti alko- 

                          tásaiból 

- a 12. évfolyam életvitel programja 

Május:              - megemlékezés a Madarak és Fák Napjáról (május 10.) 

                          - az 5. évfolyam erdei iskola programja      

Június:              - a természettudományos csapatverseny első három  

                            helyezettjének jutalom kirándulása  (rossz idö, vagy rendez- 

                            vények torlódása esetén szeptemberben)                        

-  Környezetvédelmi Világnap (június 5.) alkalmából  
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                          környezetvédelmi órák tartása a természettudományos  

                           tantárgyakból                       

                           - a Zöld Prohászka program zárása a Nemzetközi Hulladékgyűjtő                                          

                           Világnapon (június 11.) 

                           - a tanévzáró ünnepélyen a Folláth-díjak átadása 

                           - munkaközösségi értekezlet, az év értékelése 

 

Hegyek Világa program, 2022/23 tanév:   A tanév során alacsony költségű 

kirándulásokat szervezünk a közeli hegyvidékek megismerése céljából. Ehhez a 

témához igazítjuk a Prohászka Napokat, illetve az azokat  megelőző 

természettudományi versenyeket és a képzőművészeti kiállításokat is. 

Más munkaközösségek bevonása a programba:     rajz (kiállítások), ének 

(kiállítások), idegen nyelvek (szakmai szókincs fejlesztése a témában), történelem 

(helytörténet, kirándulások kapcsán), testnevelés (a hegyi sportágak téma felvetése 

a gimnazisták PPT versenyén, illetve a testmozgás, turizmus a kirándulásokon) 

tantárgyakon keresztül. 

A tervezett kirándulások időpontjait a tanév folyamán folyamatosan szervezzük és 

hirdetjük meg a diákoknak. A terepbejárós, szakmai kirándulások az összes 

természettudományos tantárgyhoz kötődnek. 

Egész tanévben zajlik a Zöld Prohászka Program, azaz a „kihívások”  

környezetvédelmi és életviteli program a DÖK szervezésében, a 

munkaközösség tagjainak segítségével, más munkaközösségek bevonásával. 

A Zöld Prohászka megújuló programtervezetét az október 11-i Prohászka Napon 

vitatjuk meg nyilvánosan a tantestülettel és a diáksággal. Cél: az eddigi forma 

(kihívások) megőrzésével a felsőbb évfolyamok újbóli bevonása a projektekbe, nyitás 

és kapcsolatépítés a város és megye iskolái felé (első körben főleg az egyházi 

iskolák).             

                                 

Programfelelősök a 2022./2023. tanévben 

 

Prohászka Nap (gimnázium)                          Szabó György Lajos 

 A 9-11. évfolyamok PPT versenye:              az illető diákokat tanító szaktanárok                                                              

Jedlik-terem látogatása:                                 Szabó György Lajos 
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Füles bástya látogatása:                                 Kis Katalin, Nagy Gábor                                                                           

Felső tagozatos természettudományos nap:  mindenki (előkészítés), felső 

                                                                            tagozaton tanítók (lebonyolítás) 

Természettudományi csapatverseny:          mindenki   

Föld Napja: felsős Prohászka Nap (április 22.)     mindenki 

Madarak és Fák Napja:                                   Kis Katalin 

Az 5. osztályok erdei iskola programja:       Kis Katalin 

A 12. évfolyamok életvitel programja:        Makó Zsolt György 

Jutalom kirándulás:                                         mindenki 

Környezetvédelmi Világnap:                          mindenki 

Folláth-díjak átadása:                                     Nagy Csaba intézményvezető  

Iskolamúzeum, elektrotechnikai gyűjtemény szervezése:          Szabó György Lajos 

Szelektív hulladékgyűjtés:                             mindenki           

Zöld Prohászka program :                             Tóthné Sasvári Szilvia, mindenki 

Hegyek Világa program:                                Szabó György Lajos, mindenki 

 

 

Kapcsolattartók,  általános felelősök 

 

Az igazgatósággal:                      Szabó György Lajos 

Az osztályfőnökökkel:                Tolnainé Török Ildikó, Pezenhofferné Molnár Edina 

A diákönkormányzattal:            Tóthné Sasvári Szilvia 

A szponzorokkal:                         Szabó György Lajos 

Médiákkal:                                    Szabó György Lajos 

Rendezvények dekorációja:      Makó Zsolt György 

A verseny kiírásokat figyeli:      Németh László (matematika) 

                                                       Tóthné Sasvári Szilvia, Kis Katalin (biológia,  

                                                       földrajz, természetismeret)  

                                                       Braunsteiner Péter (fizika) 
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                                                       Szomor Gáborné (kémia) 

                                                       Tóth Máté, Nógrádi László (informatika) 

                                                       Makó Zsolt György (technika és életvitel) 

Pályázat figyelés:                        Molnár Gabriella, Nógrádi László, Tóth Máté 

Győri programok figyelője:        Szabó György Lajos, Tóth Máté 

                                                       (Mobilis, Mobility, SzIE, Krúdy 

                                                       Ginázium, Xantus János  

                                                       Állatkert, TIT Pannon Egyesület, 

                                                       Pisztráng Kör Egyesület, Pannontáj 

                                                       Sokoró Naturpark, FHNP, stb.) 

Honlap felelős:                            mindenki továbbítja az általa szervezett események,  

                                                  elért versenyeredmények leírását, szakcikkeket a  

                                                  honlap kezelőinek 

Digitális tananyagok, IKT:          Molnár Gabriella, Nógrádi László, Tóth Máté  

Külsős projektek szervezése:    Tóthné Sasvári Szilvia, Szabó György Lajos                          

tankönyvrendelés:                       matematika: Molnár Gabriella 

                                                        fizika: Braunsteiner Péter 

                                                        biológia: Tóthné Sasvári Szilvia 

                                                        természetismeret, földrajz: Kis Katalin 

                                                        kémia: Szomor Gáborné 

                                                        informatika: Nógrádi László 

                                                        technika és életvitel: Makó Zsolt György 

 

Győr, 2022. szeptember 15.  
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9.4. Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita 

Gimnázium,                     

Általános Iskola és Óvoda 

 

MUNKATERV 

Idegen Nyelvi Munkaközösség 

2022/2023-as tanév 
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Bevezető 

„A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven 

kommunikálni, ismereteket szerezni.” /Kerettanterv, 2020/ 

Ennek a célnak az elérése érdekében 2020/21-es tanévtől bevezetésre került az 
emelt szintű nyelvoktatás a következő osztályokban:  

• 7.H 
• 9.H 
• 9.I 

Törekszünk arra, hogy a közel azonos tudású diákok kerüljenek egy csoportba, 
amelyet szintfelmérő vizsgával biztosítunk. Ahol a lehetőségeink engedik, 
igyekszünk a csoportok létszámát 8-12 fő között behatárolni. Két új munkatárs is 
érkezett a csoportok tanítására, valamint az elmúlt tanévből két óraadó kollégánk 
főállásúként folytatja munkáját, akiket az év során segítünk abban, hogy minél 
előbb ők is szívügyüknek tekintsék iskolánk sorsát, és beilleszkedjenek 
közösségünkbe mind emberileg, mind szakmailag.  

Most értünk el oda, hogy az akkori 9.H és 9.I osztályokban a második idegen nyelv 
oktatása szintén emelt óraszámban folyik a 11. évfolyamon, hiszen a fent 
megfogalmazott célt mindkét idegen nyelv esetében szeretnénk elérni.  

Tanulóink túlnyomó többsége felsőoktatásban szeretne továbbtanulni, amelynek 
feltétele legalább egy emelt szintű érettségi vizsga. Így a kitűzött cél teljesítését 
leginkább azzal igazolhatjuk, hogy minél több diákunk sikeresen érettségizik emelt 
szinten angol és német nyelven egyaránt.  

A szülők és diákok kérésére az angol és német mellett a francia is választható a 
múlt tanévtől második idegen nyelvként, amely iskolánk vonzerejét tovább növeli.  

Az új NAT szerint csak 4. évfolyamtól kötelező az idegen nyelv tanítása, amit mi 
továbbra is első osztálytól biztosítunk kisdiákjaink számára. Az általános iskolai 
képzésben a gyerekek olyan biztos alaphoz jutnak, amely lehetővé teszi a 
nyelvvizsga megszerzését a gimnáziumi évek alatt. 

A járványügyi helyzet, reméljük, tovább nem nehezíti terveink megvalósítását. 
Bízunk abban, hogy a városi, megyei és országos szintű versenyek többsége ismét 
személyes részvétellel zajlik. Az általános iskolai plakátverseny hagyományosan 
kerül megrendezésre 2-4 fős csapatokban. Az 5. évfolyam témája az állatok 
lesznek, míg a 6. évfolyamon a környezetvédelem.  
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A gimnazisták részére a második félévben ismét meghirdetjük a tavalyi tanévben már 

nagy sikert aratott prezentációs versenyünket, ahol a gimnazisták párokban az alábbi 

témát dolgozzák fel és mutatják be öt percben: a világ legextrémebb sportjai (max. 

három sport egy prezentációban).   

Bízunk abban, hogy a három éve meghirdetett külföldi nyelvtanfolyamok most 
megvalósulnak, és tanulmányi kirándulásokat is tudunk szervezni a célnyelvi 
országokba, ahogy tettük ezt a koronavírus előtti években.  

Az EUROEXAM Vizsgaközpont partneriskolájaként szeretnénk elérhetővé tenni a 
próba nyelvvizsgáikat, valamint felkészítő tréningjeiket. Ezeket a tavalyi évhez 
hasonlóan személyes jelenlét formájában bonyolítjuk le. 

Munkaközösségünk tagjainak névsora 

Angoltanárok:  

• Bódis Rita 

• Botosné Mészáros Krisztina 

• Matondo Diambu Péter 

• Mohácsi Katalin 

• Németh Petra Ágnes 

• Niederland Zsófia 

• Szabóné Török Anett 

• Szita Adrienn 

• Szobonya Edina 

• Vidáné Zalka Klára 

• Zimonyi Katalin 

Némettanárok 

• Czéhmester Regina 

• Hajszán Mónika 

• Kondor-Tálos Krisztina 

• Majorné Horváth Jolán 

• Nagy Eszter 

• Némethné Major Anikó 
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• Sanders Ingrid 

• Szita Adrienn 

Franciatanár:  

• Matondo Diambu Péter 

 

Célok és feladatok 

• Az emelt szintű nyelvi csoportok oktatása során keletkező tapasztalatok 

összegyűjtése, feldolgozása és hasznosítása a színvonal további emelése 

érdekében. 

• Egymás szaktanári tevékenységének, valamint tanulóink tanulmányi 

munkájának megismerése, jobbítása. 

• Tehetséggondozás, a tanulók egyéni képességeihez mért differenciált 

oktatás, a nyelvtanítás legújabb módszereinek alkalmazása, beleértve az új 

kerettantervekben vázoltakat. 

• Az emelt szintű érettségire való felkészítéssel tanulóink nyelvvizsgához 

juttatása. 

• Az Euroexam Vizsgaközponttal együttműködve speciális tréningekkel, 

próbavizsgákkal segíteni a sikeres nyelvvizsga megszerzését. 

• A megszerzett nyelvtudás hasznosítása nemzetközi iskolai 

kapcsolatainkon keresztül. 

• A nyelvtanulás iránti kedv erősítése. 

• Felkészítés versenyekre, belső vizsgára. 

• A tanulói teljesítmény tervszerű ellenőrzése, valamint az írásbeli feladatok 

értékelése a Pedagógiai Programban leírtak szerint. 

• Iskolán belüli versenyek szervezése (Plakátverseny 5-6. évfolyamokon, 

prezentációs verseny a gimnazisták számára). 

Versenyek 

• OKTV 

• Levelező versenyek: On-Lion, Titokonline, Play and Win / Spiel und 

Gewinn, Mozaik 

• Nyelvek Európai Napja 
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• Plakátverseny 5-6. évfolyamokon 

• Megyei Pedagógiai Intézet nyelvi versenye 7-8. osztályosok számára 

• Prezentációs verseny gimnazistáinknak 

• Krúdy Creative Contest 

• Városi angol, német nyelvi verseny 5-8. osztályosok számára 

• Mezzofanti Nyelvi Verseny 

• Oxford Megyei Nyelvi Verseny 

 

Továbbképzések, óralátogatások 

 

Munkaközösség-vezetőként minden munkatársam egy-egy óráját meglátogatom a tanév 

során, kiemelt tekintettel az új kollégákra. 

A munkaközösség tagjai egymás óráit látogatják oda-vissza a következő párokban:  

• Kondor-Tálos Krisztina – Szita Adrienn 

• Majorné Horváth Jolán – Sanders Ingrid 

• Szabóné Török Anett – Szobonya Edina 

• Matondo Diambu Péter – Bódis Rita 

• Németh Petra – Vidáné Zalka Klára 

• Niederland Zsófia – Zimonyi Katalin – Mohácsi Katalin 

• Hajszán Mónika – Némethné Major Anikó 

• Czéhmester Regina – Nagy Eszter 

 

Az óralátogatások időpontját a tanév során folyamatosan egyeztetjük és 

jegyzőkönyvezzük.  

Részvétel a KAPI által szervezett továbbképzéseken, valamint a kiadók ingyenes 

órabemutatóin, műhelymunkáin, előadásain, és egyéb online eseményeken. 
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Feladataink havi lebontásban 

 

HÓNAP FELADAT FELELŐS 

AUGUSZTUS 

22-24. 

Részvétel a Hatos és Társa Nyelviskola által 

szervezett módszertani továbbképzésen 

Botosné 

Mészáros 

Krisztina 

AUGUSZTUS 

25. 

Évindító munkaközösségi értekezlet Botosné 

Mészáros 

Krisztina 

SZEPTEMBER 

14-IG 

Tanmenetek készítése Botosné 

Mészáros 

Krisztina 

(Munkaközösség 

tagjai) 

SZEPTEMBER 

30-IG  

Nevezések a levelezős versenyekre és a belső 

versenyünkre (plakátverseny 5-6. osztályok) 

Hajszán Mónika, 

Szobonya Edina 

(Munkaközösség 

tagjai) 

SZEPTEMBER 

20-IG 

Plakátok készítése az alsó tagozaton az Európai 

Uniós vetélkedőre 

Szabóné Török 

Anett (Bódis 

Rita, Kondor-

Tálos Krisztina) 

SZEPTEMBER 

28. 

 

 

 

Nyelvek Európai Napján (szept. 28.) bekapcsolódás 

a Széchenyi Egyetem rendezvényeibe és a Campus-

túrába. 

Részvétel az Európai Uniós vetélkedőn (alsó tagozat 

– plakát, felső tagozat - teszt, gimnázium - 

prezentáció) 

Majorné 

Horváth Jolán 

(Munkaközösség 

tagjai) 

OKTÓBER 

15-IG 

Osztályozó vizsgák lebonyolítása Botosné 

Mészáros 

Krisztina, 

Sanders Ingrid 

OKTÓBER Plakátok elkészítése 5. évfolyamon Állatok, 6.  Nagy Eszter 
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évfolyamon Környezetvédelem témákban (Határidő: 

november 11.) 

(Matondo D. 

Péter, Szabóné 

Török Anett) 

NOVEMBER OKTV verseny Botosné M. 

Krisztina 

(Gimnáziumi 

nyelvtanárok) 

 Plakátok kiállítása, zsűrizése, eredményhirdetés Hajszán Mónika 

– Czéhmester 

Regina 

Mohácsi Katalin 

– Vidáné Zalka 

Klára 

 Megyei Pedagógiai Intézet nyelvi versenye 7-8. 

osztályos tanulóknak, 1. forduló 

Hajszán Mónika, 

Mohácsi Katalin 

(Botosné M. 

Krisztina, Nagy 

Eszter, Matondo 

Diambu Péter, 

Sanders Ingrid, 

Szobonya Edina, 

Németh Petra, 

Vidáné Zalka 

Klára) 

DECEMBER Munkaközösségi értekezlet: aktualitások Botosné M. 

Krisztina 

   

JANUÁR Osztályozó értekezlet Munkaközösség 

tagjai 

 Megyei Pedagógiai Intézet nyelvi versenye 7-8. 

osztályos tanulóknak, 2. forduló 

Hajszán Mónika, 

Mohácsi Katalin 

(Botosné M. 

Krisztina, Nagy 

Eszter, Matondo 

Diambu Péter, 
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Sanders Ingrid, 

Szobonya Edina, 

Németh Petra, 

Vidáné Zalka 

Klára) 

 Érettségi szóbeli tételek módosítása Botosné 

Mészáros 

Krisztina, 

Némethné Major 

Anikó 

 Munkaközösségi értekezlet: félévi munka 

értékelése, haladási ütem ellenőrzése 

Botosné M. 

Krisztina 

FEBRUÁR 01. Prezentációs verseny meghirdetése 7-12. 

évfolyamokon 

Németh Petra 

(Gimnáziumi 

nyelvtanárok) 

FEBRUÁR Városi angol és német verseny írásbeli fordulója 5-

8. osztályos tanulóknak 

Matondo 

Diambu Péter, 

Sanders Ingrid 

(Botosné M. 

Krisztina, 

Hajszán Mónika, 

Mohácsi Katalin, 

Nagy Eszter, 

Szobonya Edina, 

Németh Petra, 

Vidáné Zalka 

Klára) 

 Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny egyházi 

középiskolák részére 

Botosné 

Mészáros 

Krisztina 

(Gimnáziumi 

nyelvtanárok) 

MÁRCIUS Városi angol és német verseny 2. fordulója 5-8. 

osztályos tanulóknak 

Matondo 

Diambu Péter, 

Sanders Ingrid 
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(Botosné M. 

Krisztina, 

Hajszán Mónika, 

Mohácsi Katalin, 

Nagy Eszter, 

Szobonya Edina, 

Németh Petra, 

Vidáné Zalka 

Klára) 

 Tankönyvrendelés Botosné 

Mészáros 

Krisztina, Szita 

Adrienn 

MÁRCIUS 24. Prezentációs verseny a 7-12. évfolyamokon Németh Petra 

(Gimnáziumi 

nyelvtanárok) 

ÁPRILIS ’Oxford’ megyei nyelvi verseny 4-10. évfolyamosok 

részére 

Bódis Rita, Szita 

Adrienn 

(Munkaközösség 

tagjai) 

 Munkaközösségi értekezlet: Belső nyelvi vizsga, 

kompetenciamérés, érettségi vizsgák előkészítése 

Botosné M. 

Krisztina 

 Osztályozó vizsgák lebonyolítása  Sanders Ingrid, 

Zimonyi Katalin 

MÁJUS Érettségi vizsgák írásbeli része Botosné 

Mészáros 

Krisztina, 

Hajszán Mónika, 

Sanders Ingrid, 

Szobonya Edina, 

Szita Adrienn, 

Vidáné Zalka 

Klára, Zimonyi 

Katalin 

 Belső nyelvi vizsgák 8. és 10. évfolyamokon Czéhmester 



62 

 

Regina, 

Niederland 

Zsófia (Hajszán 

Mónika, 

Matondo D. 

Péter, Mohácsi 

Katalin, 

Némethné Major 

Anikó, Németh 

Petra, Sanders 

Ingrid, Szobonya 

Edina, Vidáné 

Zalka Klára) 

 Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamokon Matondo D. 

Péter, Nagy 

Eszter (Hajszán 

Mónika, Németh 

Petra, Sanders 

Ingrid, Szobonya 

Edina, Vidáné 

Zalka Klára) 

JÚNIUS Érettségi vizsgák szóbeli része Botosné 

Mészáros 

Krisztina, 

Hajszán Mónika, 

Sanders Ingrid, 

Szita Adrienn, 

Szobonya Edina, 

Vidáné Zalka 

Klára, Zimonyi 

Katalin 

 Munkaközösségi értekezlet: a tanév lezárása, az 

éves munka értékelése, dokumentumok elkészítése 

Botosné 

Mészáros 

Krisztina 

EGÉSZ 

TANÉV 

Idegen nyelvi tagozat működésének folyamatos 

monitorozása 

Botosné 

Mészáros 
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SORÁN Krisztina 

 Nyelvvizsgára felkészítő tréningek, 

próbanyelvvizsgák szervezése az Euroexam 

Vizsgaközponttal együttműködve 

Botosné 

Mészáros 

Krisztina 

 Óralátogatások Botosné 

Mészáros 

Krisztina 

(Munkaközösség 

tagjai) 

 

 

KAPCSOLATTARTÓK, ÁLTALÁNOS FELELŐSÖK 

Igazgatósággal: Botosné Mészáros Krisztina 

Osztályfőnökökkel: Niederland Zsófia 

Diákönkormányzattal: Czéhmester Regina 

Szponzorokkal: Botosné Mészáros Krisztina 

Versenykiírások figyelése: Hajszán Mónika, Szobonya Edina 

Pályázatfigyelés: Vidáné Zalka Klára, Némethné Major Anikó 

Honlapért felelős: Bódis Rita, Nagy Eszter 

Tankönyvrendelés koordinálása: Botosné Mészáros Krisztina, Szita Adrienn 

 

 

Győr, 2022. szeptember 15. 
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9.5. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita 

Gimnázium,                     

Általános Iskola és Óvoda 

 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

a 2022-2023. tanévre 

 

 

 



65 

 

 

A munkaközösség tagjai:  

5.a Kretzné Budaker Dóra 

5.b Makó Zsolt György 

6.a Nagy Eszter     

6.b Zsiga Zita      

7.a Sásdiné Schnur Bernadett      

8.a Braunsteiner Péter 

7.H Nagy Mónika Rita 

8.H Kis Katalin 

9.I Némethné Major Anikó 

9.H Céhmester Regina 

9.N Pintérné Varga Eszter 

10.H Niederland Zsófia 

10.I Németh Petra Ágnes 

10.H Niederland Zsófia 

10.N Nyári Ákos 

11.I Vidáné Zalka Klára 

11.H Zimonyi Katalin 

11.N Ács Miklósné 

12.H Papp Gyöngyi 

12.N Botosné Mészáros Krisztina 

 

 

A munkaközösség célja, feladati,összhangban az intézmény céljaival: 

1. A tanév előkészítése, a diákok és a szülők tájékoztatása az év elején 

2. A Prohászka nap megszervezése 

3. Az őszi „ Nyitott kapuk napja” program előkészítése, lebonyolítása 
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4. Az új prohászkás diákok köszöntése, tájékoztatása, gólyanapok megszervezése ( 

felelősök Pintérné Varga Eszter, Némethné Major Anikó, Nagy Mónika Rita) 

5. A szalagavató előkészítése, lebonyolítása (Papp Gyöngyi, Botosné Mészáros 

Krisztina) 

6. A farsangok előkészítése és lebonyolítása az aktuális járványhelyzet figyelembe 

vételével ( felelősök: osztályfőnökök) 

7. A gimnáziumi ballagás előkészítése és lebonyolítása (felelős: Papp Gyöngyi, Botosné 

Mészáros Krisztina) 

8. Az osztálykirándulások megszervezése 

9. Az osztályok lelkigyakorlatainak megszervezése (Parázs csoport) 

10. Az általános iskolai ballagás megszervezése ( felelősök Braunsteiner Péter, Sásdiné 

Schnur Bernadett) 

11. A Te Deum-illetve az évzáró ünnepség szervezése 

12. Az éves munka közös értékelése, a tanulságok levonása 

13. Folyamatos kapcsolattartás az iskola szociális segítőjével, közös osztályfőnöki óra 

szervezése előre egyeztetett témában, külső előadó hívása 

 

Feladatok Határidők Felelős 
 

Megjegyzés 

Alakuló értekezlet 2022.08.30. Niederland Zsófia 
 

Veni Sancte 2022.09.01. 
 osztályfőnöki és hittan 

munkaközösség tagjai 

 

Szülői érrtekezlet 2022.09.05., 06. osztályfőnökök  
 

Nyitott kapuk napja     
 

Prohászka nap  2022.10.11. 
term.tud 

munkaközösség  DÖK 

 

Szalagavató 2022.10.28 

Papp Gyöngyi, 

Botosné Mészáros 

Krisztina 

 

Fogadó órák 2022.11. osztályfőnökök  
 

Szülői értekezlet 2023.01.  osztályfőnökök 
 

Farsangok 2023. február  osztályfőnökök, DÖK 

 

Fogadó órák 2023.04. osztályfőnökök  
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Ballagás 2023.05.05 
11. és 12. évfolyam 

osztályfőnökei 

 

Osztálykirándulás 
2023. május- 

június 
osztályfőnökök  

 

Általános iskolai 

ballagás 
2023.06. 

Sásdiné Schnur 

Bernadett, 

Braunsteiner Péter 

 

Te Deum 2023.06.15 
osztályfőnökök, hittan 

munkaközösség  

 

osztálynaplók vezetése, 

késések, hiányzások 

kezelése 

folyamatos   

 

a tanulók 

viselkedésének, 

köszönés és öltözködés 

kultúrájának nyomon 

követése, egyengetése 

folyamatos   

 

Aktuális értekezletek és 

megbeszélések az egyes 

programok, félévzárás, 

évzárás előtt és után 

folyamatos   

 

 

 Óralátogatások: 

Az osztályfőnöki óra légköre, személyessége miatt óralátogatásra nem kerül sor. Az 

osztályfőnökök félév végén, illetve év végén rövid beszámolót készítenek az elvégzett 

munkáról. 

 

Győr, 2022. szeptember 15. 
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9.6. Testnevelés munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita 

Gimnázium,                     

Általános Iskola és Óvoda 

 

 

TESTNEVELÉS munkaközösség 

munkaterve 

 

2022-2023. tanév 

 

 

 

 



69 

 

Munkaközösség tagjai: 

 

Bokrosné Maschler Edit 

Pusztai Virág Borbála – az alsó tagozatban testnevelést tanítók képviselője 

Marek Péter 

Nagy Csaba 

Pintérné Varga Eszter 

 

 

A munkaközösség célja, feladatai 

 

 

A testnevelés tantárgy szükségességének, fontosságának, egyenrangúságának elfogadtatása 

tanulói és tantestületi oldalról egyaránt. 

A NETFIT, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt beépítése a mindennapi testnevelés 

oktatásában. A NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig 

tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú 

diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében. 

A tehetségek felismerése, felkarolása és gondozása. Az iskolánkban tanuló sportolók segítése, 

pályafutásuk követése. Diákolimpiai versenyekre való nevezésük. A „Jó Tanuló, Jó Sportoló 

„díjra érdemes diákok kiválasztása és díjazása. 

A mindennapos testnevelés keretében minél több diák mozgatása, az igények kialakítása és 

kiszolgálása, a szűkös tornatermi helyzethez igazodva. 

A gyógytestnevelés keretében lehetőséget adni a felzárkózásra, az ortopédiai elváltozások 

ellensúlyozására, valamint a sportsérülésekből fakadó prevencióra. 

Iskolai sportnap szervezése, mind a három tagozaton. Játékos vetélkedők, tanár-diák 

mérkőzések. Sportegyesületek bemutatói. 

Az alsó tagozatos testnevelés összehangolása a felső tagozatos követelményrendszerrel.  

Kölyökatlétika csomag megismertetése az alsóban testnevelést tanítók körében. A csomag 

hatékony használata. 

A város egyesületeinek segítségével a kosárlabda, a vízilabda, az evezés, a sárkányhajózás, a 

birkózás, korcsolyázás és az atlétika megismerése. Tanórák keretében való kipróbálása. 

Diákolimpiai, és egyéb a város által meghirdetett sportversenyeken, sportos eseményeken 

való részvétel. 

Szabadidős programok szervezése: kirándulások, biciklitúrák, táborok. Mérkőzések, 

versenyek látogatása. Tanulóink ösztönzése, hogy önkéntes segítőként vegyenek részt 

sportesemények szervezésében, lebonyolításában. 

 

 

 

Részletes program 
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Feladatok 

 

Határidő Felelős Megjegyzés 

Tornatermek elosztása, 

egyeztetés a külsős 

helyszínekkel 

( Apáczai Kar 

csarnoka, uszoda , 

atlétika 

pálya) 

 

 

09. 02. 

 

 

 

Pintérné Varga 

Eszter 

 

 

Balaton kerülő 

biciklitúra 

 

09.10.-11. Marek Péter  

 

Tanmenetek 

átdolgozása, 

leadása 

 

 

09.15. 

 

Pintérné Varga 

Eszter 

 

 

Diákolimpia ÜCSB 

 

 

09.24. 

 

Pintérné Varga 

Eszter 

csapatok összeállítása közösen 

nevezési határidő:09.16. 

 

Időszakos tanulói 

teljesítmény mérések 

 

 okt.-nov. Bokrosné 

Maschler Edit 

 

 

Korcsolyázás 

 

dec.-jan. Marek Péter Dunakapu téri mobil jégpálya 

használata, tanítási órákon 

 

NETFIT felmérések 

 

 

 

jan.-máj. 

 

Pintérné Varga 

Eszter 

 

5.osztályos tanulóknak a 

felmérésről szóló oktatófilm 

levetítése 

 

Sítábor 

 

 

 

febr. 

23.-27. 

 

Marek Péter, 

Pintérné Varga 

Eszter 

 

 

Diákolimpia 

Úszóversenyek 

 

 

márc.-ápr. 

 

Bokrosné 

Maschler Edit 

 

iskolában tanuló úszó versenyzők, 

és a rokon sportágak versenyzőiből 

csapatok összeállítása 
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Diákolimpia Atlétika 

Összetett 

csapatbajnokság 

 

ápr.-máj. 

  

Pintérné Varga 

Eszter 

 

iskolai felmérések alapján csapatok 

összeállítása közösen 

 

Iskolai sportnap 

szervezése 

lebonyolítása 

 

máj.-jún. 

 

Pintérné Varga 

Eszter 

 

munkaközösség tagjaival közösen 

ötletek gyűjtése, szervezés és 

lebonyolítás 

 

Sárkányhajó fesztivál 

 

máj. 

 

Marek Péter 

 

 

KIDS –Katolikus 

Iskolák Diák 

Sportszövetsége 

egész évben 

folyamatos 

Bokrosné 

Maschler Edit, 

Pintérné Varga 

Eszter 

Versenykiírások figyelése, csapatok 

összeállítása, nevezése, kísérése 

Széchenyi Akadémia 

kosáredzései 

 

egész évben 

folyamatos 

Pintérné Varga 

Eszter 

 

 

Bozsik-program 

 

egész évben 

folyamatos 

Bokrosné 

Maschler Edit, 

Nagy Csaba 

 

Óralátogatások egész évben 

folyamatos 

Pintérné Varga 

Eszter 

nov.1.hét -Nagy Cs. – Pintérné V.E. 

nov.2.hét – Marek P.-Bokrosné 

M.E. 

dec.2.hét – Pintérné - Nagy Cs. 

jan.2.hét – Bokrosné - Marek P. 

 

Győr, 2022. szeptember 15. 
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9.7. Hittan munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita 

Gimnázium,                     

Általános Iskola és Óvoda 

 

 

HITTAN munkaközösség 

munkaterve 

 

2022-2023. tanév  
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“ Jó társadalom csak jó emberek által lesz, s államok s nemzetek is akkor születnek 

újjá, ha a lelkek megújulnak. Tehát a harc az egyes lelkekért folyik; az egyes lélek 

megújulásán kell dolgoznia egyháznak, családnak, s iskolának.”  

(Prohászka Ottokár: Új elmélkedések) 

Munkaközösségünk hivatalosan négy éve működik. A mindenkori 

iskolalelkész vezeti, a munkaközösség vezető az ő segítője. Névadó püspökünk 

tanításához híven, iskolánk missziós küldetését szívünkön viseljük, ezért 

együttgondolkodásra és  együttműködésre hívjuk iskolánk minden pedagógusát, aki 

e küldetésben elkötelezett. Több területen együtt dolgozunk iskolánk missziós 

munkacsoportjával a felnőtt és diák “Parázs” csoporttal.   

Feladatunk, hűséget, szüntelen belső megújulást, gondosságot, áldozatkészséget 

és módszertani nyitottságot követel. 

“ ...Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?” (Mt 5,13) 

 „A hit továbbadásában az Egyháznak nincs saját módszere, sem egyetlen 

módszere, hanem Isten pedagógiájának fényénél vizsgálja az idők jeleit, 

és a lélek szabadságával használja „mindazt, ami igaz, nemes, igazságos, 

tiszta, szeretetreméltó, tisztességes és dicséretes” (Fil 4,8), tehát 

mindazokat az elemeket, melyek nem ellenkeznek az evangéliummal, és 

annak szolgálatába állítja őket. Ennek csodálatos bizonyítéka az Egyház 

történelmében az, hogy az Ige szolgálatának oly sok karizmája 

módszertanilag különböző utakon nyilvánult meg... A követett módszerek 

változatossága az életnek és a bőségnek a jele, ugyanakkor a címzettek 

iránti tisztelet bizonysága. E változatosságot igényli a növendékek 

életkora, szellemi fejlettsége, egyházi és lelki érettsége és egyéb sajátos 

körülményei.... A kateketikai módszertan egyetlen célja a hitre nevelés, 

mely felhasználja a pedagógiai tudományok és a kommunikáció 

eredményeit, és figyelembe veszi a kateketika mai vívmányait.” 

 A Katekézis Általános Direktóriuma (1997.) 
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Munkánkat A Katekézis Általános Direktóriuma (1997.) és a Magyar Kateketikai 

Direktórium  (2000.) alapján kívánjuk végezni.  

Munkaközösségünk tagjai: 

Nagy Csaba igazgató, katolikus hittan 

Simon Dávid 

Antalné Hatoss Györgyi 

püspöki biztos, iskolalelkész 

tanító, kántor 

Kállainé Bentz Erika tanító, katolikus hittan 

Kriston Pálné 

Nyári Ákos 

ének-zene, katolikus hittan 

magyar, történelem, katolikus hittan 

Sághi Éva katolikus hittan 

Szakszné Gelesz Erzsébet Katalin 

Zsiga Zita 

tanító, katolikus hittan 

történelem, katolikus hittan 

 

Makó Zsolt György biológia, földrajz, technika, katolikus 

hittan, munkaközösség vezető 

 

A hittanórák osztályok szerinti kiosztása: 

 

Szaktanár Osztály 

Simon Dávid 

püspöki biztos, iskolalelkész 

9.H; 9.I; 9.N; 10.I; 11.I; 11.N; 

12.H; 12N 

Kállainé Bentz Erika 3.A; 3.B 

Kriston Pálné 1.B; 2.A; 2.B; 4.A; 4.B 

Nyári Ákos 10.N 
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Sághi Éva 5.A; 5.B; 6.A; 8.A 

Szakszné Gelesz Erzsébet Katalin 1.A 

Zsiga Zita 

6.B; 7.A; 7.H; 8.H; 10.H; 

11.H; FAKULTÁCIÓ 

 

Az azonos évfolyamokon tanítók a tanmenetet, a tartalmi elemeket, az értékelés módját és a 

követelményrendszert egyeztetik, tapasztalataikat megosztják, egymás jó gyakorlatait igyekeznek 

megismerni.  

Minden tanév elején az osztályok osztályfőnökük és hitoktatóik segítségével 

védőszentet választanak maguknak. A szent életével, tetteivel, Istennel való 

kapcsolatával tanév közben megismerkednek, és a szent ünnepén megemlékezést 

tartanak osztály-, iskolai keretben, esetenként a templomban.  

Minden tanítási nap megkezdésekor közös imával indul a munka, a tanítás 

befejezésekor pedig hálaadással búcsúznak a tanulók és a pedagógusok. A közös 

imádság szövegét minden új pedagógus és tanuló megkapja az év elején. 

Minden osztály évi 5 alkalommal évfolyam misén vesz részt, a 

pedagógusokkal együtt. 

Iskolánkban a diákok évente kétszer, a nagyböjti és adventi időszakban 

tagozatos bontásban, lelki napon vesznek részt. Ezen túl az osztályok számára felső 

tagozattól, egy, vagy több napos időtartamú éves lelki programot szervezünk. A lelki 

programok megszervezésében, lebonyolításában a Parázs csoportok és a hittan 

munkaközösség segíti az osztályfőnökök munkáját. A lelki napok megújítása céljából 

alakult a felnőtt és diák “Parázs csoport” . Ezek a közösségek vállalják, hogy 

munkájukkal és imájukkal elkötelezetten és önzetlenül szolgálják a ránk bízott 

növendékek lelki fejlődését. A két csoport a miskolci Fényi Gyula Jezsuita 

Gimnázium mintáját követve jött létre, és továbbra is számít a Jezsuita rend 

támogatására. A diák “Parázs csoportot” Tóthné Sasvári Szilvia gondozza. 

Az elmúlt évben Zsiga Zita tanárnő kapcsolatainak és munkájának 

köszönhetően a Jeunesse-Lumière (Ifjúság-Világosság) Nemzetközi Katolikus 

Evangelizációs Iskola nálunk is tartott evangelizációs hetet. Ettől az évtől kezdve, 

ebből hagyományt szeretnénk teremteni! Évente legalább egy hétre szeretnénk 

meghívni a közösség néhány tagját!  
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Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanítványainkat egyre inkább 

megismertessük azzal a gazdagsággal, amit a katolikus lelkiségi mozgalmak, és a 

szerzetesrendek egyházunkban jelentenek. Biztosítanunk kell, hogy kortárs 

csoportokra találjanak és  élményszerűen megtapasztalhassák az élő egyház 

lendületét különböző ifjúsági rendezvényeken. (pl. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, 

Forráspont, NEK, Mária Zarándoklat stb.) Ezeket a programokat az iskolalelkész, 

Nagy Mónika Rita és Sághi Éva tanárnő szervezi. 

 A szentségekre való felkészítés folyamatos, az elsőáldozás és a bérmálás 

szentségének vétele a 3. és a 9. évfolyamokban történik. Fontos, hogy minden 

elsőáldozó és bérmálkozó érezhesse és átélhesse ezen ünnepek fényességét és 

örömét! Ez mindannyiunk közös felelőssége! 

A közösségi élet, a szolgálat, a tiszta  önfeledt  öröm és játék megélésének 

fontos terepe a tábor.  A tanév végén hittantábort rendezünk. Tapasztalataink 

kedvezőek. A munkaközösség és a segítő kollégák mindig nagy lendülettel és 

örömmel vettek részt a szervezésben és a lebonyolításban. A hittantábor felelőse 

Sághi Éva tanárnő. 

A tudatos keresztény nevelést segíti még az Egyház karitatív szolgálatába 

való bekapcsolódás is. Különösen figyelünk erre az advent és a nagyböjt idején. 

Növendékeinket – életkori sajátosságaik szem előtt tartásával – fokozatosan készítik 

fel arra, hogy a későbbiekben önálló, tudatos és áldozatkész felnőtt keresztény életet 

tudjanak élni. Jó kapcsolatot ápolunk a Katolikus Karitásszal a Máltai 

Szeretetszolgálattal, és a Lurkó Alapítvánnyal.   

Az intézményben a keresztény nevelés mellett hangsúlyos a hitoktatás, vagyis 

a hitismeretek elmélyítése. Ezt segíti az órarendbe beépített heti két hittanóra, 

valamint a tanulmányi versenyeken való részvétel is. Iskolánkban tizenkét 

évfolyamon évi 72 órában, heti 2 órában iskolalelkész és hitoktatók végzik a 

katekézist. A hitoktatók a megyéspüspök által adott hitoktatási engedély, ún. missio 

canonica birtokában végzik munkájukat, együttműködve az Egyházmegye által 

kinevezett püspöki biztossal.  

 

Kiemelt céljaink a tanév során: 
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● Egymás munkájának megismerése, jó gyakorlatok 

megosztása,óralátogatások. 

● Példamutató szolgálat és figyelmesség. 

● Egymásért végzett szolgálatra nevelés. 

● Ünnepeink méltó és élményszerű megrendezése.  

● Lelkigyakorlatok megszervezése. 

● Bérmálásra felkészítés.  

● Gyónási alkalmak megszervezése. 

● Hittantábor megszervezése. 

● Az “adventi jócselekedetek” és “nagyböjti lemondás” megszervezése.
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Éves program:    

Időpont, időszak Program Érintettek Felelős 

2022.09.01. 

Veni Sancte szentmise a 

Bazilikában Osztályfőnökök 

Iskolalelkész, 

osztályfőnöki mkv. 

kántor 

2022.09-től 

Évfolyam misék az 

Orsolyita templomban 

Osztályfőnöki órákon 

Minden évfolyam 

osztályfőnökök 

iskolalelkész, “kántorok”, 

énektanár 

Iskolalelkész, 

hitoktatók, 

kántor 

osztályfőnökök 

2022.09.17. Forráspont  

Nagy Mónika Rita, Sághi 

Éva 

2022.09.27. 5.a lelki napja Makó Zsolt Kretzné Budaker Dóra 

2022.09.29. 5.b lelki napja Kretzné Budaker Dóra Makó Zsolt 

2022.10.08. Családi nap Bodajkon Iskolalelkész Nagy Mónika Rita 

2022.10.11. 

Prohászka Ottokár 

születésnapja 

Minden évfolyam 

osztályfőnökök 

iskolalelkész “kántorok”, 

énektanár 

Hittan és reál mkv. 

Iskolalelkész, 

hitoktatók, 

Kántor 

2022.10.18. 

Októberi rózsafüzér 

1 millió gyermek 

imádkozza a rózsafüzért 

Minden évfolyam 

osztályfőnökök Hitoktatók 

2022.10.21. Szent Orsolya ünnepe Orsolyita nővérek 

Iskolalelkész 

osztályfőnökök, 

2022.10.28. Szalagavató 

Igazgató úr, 

iskolalelkész 

“kántorok”, énektanár osztályfőnökök 



79 

 

2022.11.21. 

"Ifjú Lámpások" 

(Jeunesse-Lumière) hete 

Minden kolléga, Parázs 

csoport 

Zsiga Zita, iskolalelkész, 

hittan mkv. 

2022.11.28-tól Roráték 

Minden évfolyam 

osztályfőnökök 

“kántorok”, énektanár 

Nagy Mónika Rita 

Iskolalelkész, hittan mkv. 

Kántor, hittan 

munkaközösség 

2022.11.28-tól Adventi jócselekedetek Osztályfőnökök Sághi Éva 

2022.12.2-4. 

Parázs csoport 

lelkigyakorlata 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Tóthné Sasvári Szilvia, Kis 

Kati 

2022.12.06. Szent Miklós ünnepe 

Minden évfolyam 

osztályfőnökök 

“kántorok”, énektanár 

Iskolalelkész, hittan mkv., 

osztályfőnöki mkv. 

2022.12.16. Felső tagozat gyóntatás  

Iskolalelkész, hittan mkv. 

Sághi Éva 

2022.12.21. 

Karácsonyi rekollekció: 

Szentmise; 

Gimnáziumban vendég 

házaspár; Felső tagozaton 

osztályfőnökök és 

hitoktatók, alsóban alsós 

munkaközösség és 

hitoktatók által 

összeállított program. 

Minden évfolyam 

osztályfőnökök 

iskolalelkész 

“kántorok”, énektanár 

Iskolalelkész, hittan mkv., 

alsó tagozatos mkv., 

osztályfőnöki mkv., hittan 

munkaközösség 

2023.01.06. 

Vízkereszt, Kápolnánk 

búcsúja, házszentelés 

Minden évfolyam 

osztályfőnökök 

iskolalelkész 

Iskolalelkész, hittan mkv. 

osztályfőnöki mkv. hittan 

munkaközösség 

2023.01.06. 

Szentségimádás a Szent 

Anna orsolyita 

templomban Orsolyita nővérek 

Iskolalelkész, hittan mkv., 

hittan munkaközösség 

2023.01.15-29 között Ökumenikus imahét Orsolyita nővérek 
Hittan munaközösség 

vezető, Kretzné Budaker 
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Dóra 

2023.01.26. 

Szent Angéla ünnepe: 

reggeli szentmise Orsolyita nővérek 

Iskolalelkész, hittan mkv. 

osztályfőnöki mkv. 

2023.02.03. Balázsáldás Osztályfőnökök Iskolalelkész, hittan mkv. 

2023.03.02. 

Hamvazószerda 

Szentmise, hamvazás 

Minden évfolyam, 

osztályfőnökök Iskolalelkész, hittan mkv. 

2023.03.17. Mária-zarándoklat 

 

osztályfőnökök 

Iskolalelkész, 

hittan mkv., osztályfőnöki 

mkv. 

2023.03.31. Rekollekció 

Minden évfolyam, 

osztályfőnökök Iskolalelkész, hittan mkv. 

2023.04.29. 

Rekollekció a 12. 

évfolyam tanulóinak 12. osztály 

Iskolalelkész, 

végzős osztályfőnökök 

2023.05. 

Elsőáldozás a 3. 

évfolyamon 

Osztályfőnökök, 

hitoktatók, “kántorok”, 

énektanár 

Iskolalelkész, 

hitoktatók, 

Kántor 

osztályfőnökök 

2023.05.05. A 12. osztály ballagása 12. osztály 

Iskolalelkész, 

végzős osztályfőnökök 

2023.05.28. Bérmálás 9. osztály Iskolalelkész, hittan mkv. 

2023.06.14. Rekollekció 
 

Iskolalelkész, hittan mkv. 

2023.06.15. 

Ballagás 8. osztály, 

rekollekció, Te Deum Minden évfolyam 

Iskolalelkész, hittan mkv., 

osztályfőnöki mkv. 

2023.06. Hittantábor 

 Hittan munkaközösség, 

hittan mkv. 

és az iskolalelkész 

Látogatási terv: 
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Időszak Látogatott pedagógus Látogató pedagógus 

2022.10. Kriston Pálné Szakszné Gelesz Erzsébet Katalin 

2022.10. Sághi Éva 

 

Kállainé Bentz Erika 

2022.12. Simon Dávid püspöki biztos Zsiga Zita 

2023. 01. Kállainé Bentz Erika Sághi Éva 

2023.02. Szakszné Gelesz Erzsébet Katalin Kriston Pálné 

2023.02. Zsiga Zita Simon Dávid püspöki biztos 

 

2023.03. Nyári Ákos Zsiga Zita 

 

Győr, 2022. szeptember 15. 
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9.8. Diákönkormányzat munkaterve 

 

 

Diákönkormányzat Munkaterve 

 

2022-2023. tanév 
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Az iskolai Diákönkormányzat a 2018-2019. tanévben az SZMSZ-ben foglaltak szerint 

megalakult. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött 

létre. A feladatok folyamatos ellátását a diákönkormányzati ülések és az osztályok által 

választott DÖK-képviselők aktív közreműködése biztosítja. Szükség esetén a DÖK vezetése 

rendkívüli gyűlés összehívását is kezdeményezheti, ha az aktuálisan felmerülő kérdések ezt 

megkívánják. A Diákönkormányzat az iskola 7-12. évfolyamok együttműködésével végzi 

tevékenységét. A DÖK az osztályonként választott 2-2 fős képviseletből áll össze, amely 

gyűléseit a patrónus tanár, Czéhmester Regina jelenlétében tartják. Az iskolavezetéssel való 

közvetlen kapcsolattartásról az iskola igazgatója, Nagy Csaba gondoskodik. A 

Diákönkormányzat célja tanulók és a pedagógus közösség hatékony együttműködésének 

biztosítása, összhangban az oktató-nevelő munka diákszemléletű támogatásával, illetve a 

diákság kortársi kapcsolatainak bővítésével, a szabadidő optimális eltöltésének 

elősegítésével.  A Diákönkormányzat mind – a működéséhez szorosan kapcsolódó – 

általános, mind pedig az esetenként adódó, speciális feladatok ellátását örömmel vállalja az 

iskolai élet gördülékeny szervezése érdekében. A DÖK képviselői fentiek fényében 

érdeklődési körükkel egybecsengő feladatokért vállalhatnak alkalmi, ill. az egész tanévre 

szóló felelősséget.  

 

Konkrét feladataink és elképzeléseink a 2022-23-as tanévre nézve az alábbiakban 

foglalhatóak össze:  

• az iskola alapdokumentumainak, szabályzatainak véleményezése, javaslattételi jog 

gyakorlása; 

• az új épülettel kapcsolatos dekorációs ötletek megfogalmazása; 

• igény esetén segítségnyújtás a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezéséhez 

(gólyanap, Prohászka-nap, papírgyűjtés, szalagavató, öregdiák találkozó, farsang, ballagás) 

• fegyelmi eljárás lefolytatásában való részvétel; 

• a korosztályi és iskolai problémák megoldásának elősegítése, megoldások keresése 

a diákság bevonásával (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, agresszió, deviáns 

magatartás elleni küzdelem; környezettudatos életmód kialakítása; tehetségek támogatása; 

integrációs folyamatok elősegítése); 

• a közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának 

elősegítése; 
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Győr, 2022. szeptember 15. 
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9.9. Szülői szervezet munkaterve 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda 

 

 

 

Szülői szervezet munkaterve 

a 2022-2023. tanévre 
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Bevezetés 

 

A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskolába járó diákok szülei, 

jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítésére, továbbá az intézmény munkájának 

hatékony támogatására szülői szervezetet működtetnek. Ennek részei az egyes osztály-szülői 

munkaközösségek, valamint az azok képviselőiből álló iskolai Szülői szervezet 

(választmány), amely feladata az iskola vezetésével való közvetlen kapcsolattartás.  

A Szülői Szervezet működését saját működési rendje szabályozza. Az Szülői szervezetnek az 

iskola életében elfoglalt helyét az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

A Szülői Szervezet munkáját éves munkatervben rögzíti. A munkaterv részei: 

− a tanév kiemelt feladatai, 

− alapvető feladatok, programok 

− a Szülői Szervezet belső élete. 

 

 

 

 

 

 

A Szülői szervezet felépítése 

Elnök:   Hoffer Krisztina 

Titkár:  Erős Gábor 

Osztályok delegáltjai: 

1.a Pozsgai Kata, Módos Marietta 

1.b Szijártó Anett, Kovács Anita 

2.a Bölcs-Fazekas Katalin 

2.b Vargáné Kozma Krisztina 

3.a Nagy Ildikó 

3.b Dr. Nemesné Dr. Matus Zsanett 

4.a Castellon-Dörnyei Zsuzsa 

4.b Széll Melinda 

5.a Kováts-Szamosszegi Valéria 

5.b Szita Adrienn 
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6.a Demeter Zsolt 

6.b Horváth Katalin 

7.a Borbélyné Kaposi Ivett 

8.H Homlokné Kovacsics Anikó, Farkas-Kulin Fruzsina  

9.H Balogh-Kratky Mónika 

9.I Sáhó Andrea, Inoka Zoltán 

9.N Karácsonyné Erdélyi Anita 

10.H Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna 

10.I Varga Tiborné 

10.N Kárpáti Tiborné Erika 

11.H Várkonyiné Szalay Ildikó 

11.I Gombosné Németh Katalin 

11.N Hoffer Krisztina, Kustán Melinda 

12.H Hujberné Andrea 

12.N Ferenczi Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2022-2023. tanév kiemelt feladatai 

a) Az iskola életének, programjainak támogatása 

b) Jótékonysági Bál szervezése, lebonyolítása 

c) Segítség az iskolai életet támogató különböző pályázati lehetőségek felkutatásában, 

részvétel a pályázati anyagok kidolgozásában. 

d) A Szülői Szervezet támogatja a tematikus szülői munkaközösségek létrejöttét és vállalja a 

meglévők erősítését. 
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e) Az információátadás módjainak továbbfejlesztése a szülők közösségén belül, valamint az 

iskola vezetése felé. A meglévő rendszerek fejlesztése. 

f) A Szülői Szervezet SZMSZ-nek átvizsgálása és szükség szerinti módosítása. 

 

 

 

 

 

Alapvető feladatok, programok 

A Szülői Szervezet ebben az évben is alapvető feladatának tekinti: 

− az iskola vezetésének tájékoztatását: 

− az egyes osztályokban felmerült jelentős eredményekről és problémákról kialakított 

szülői álláspontról, 

− a szülőket leginkább foglalkoztató oktatási és nevelési feladatokról, 

− aktív részvétellel támogatni a kiemelt iskolai programokat, 

az együttműködést az iskola vezetőségével az össziskolai érvényű és távlati ügyekben  

− tájékoztatni a szülőket az iskola vezetésének döntéseiről, a szülők felé irányuló 

kéréseiről.  

 

 

 

 

 

Programok, események: 

 

 A Szülői Szervezet minden programot támogat, amely az iskola munkatervében megtalálható 

és arra az iskola vezetésétől felkérés érkezik. 
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Győr, 2022. szeptember 15. 
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9.10. Óvoda munkaterve 

 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda 

 

 

 

Az Óvoda munkaterve 

a 2022-2023. tanévre 
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MUNKATERV 

 

Óvodánk 2022-2023-as nevelési évre vonatkozó feladatait az előző nevelési év 

tapasztalatai alapján határozzuk meg, építve az elért eredményekre, illetve az előző 

nevelési évben elkészített beszámolóban leírtak szerint. A sikeres nevelési év egyik 

alapfeltétele az éves munkaterv, melyet csak a nevelő munkát befolyásoló törvényi 

elvárások ismeretében, átgondolt tervezési folyamat részeként lehet elkészíteni. 

A többcélú intézményben az óvodai munkatervet az óvodavezető készíti el a 

nevelőtestület, az intézményvezető, a Szülői Szervezeti tagok véleményével és 

jóváhagyásukkal. Az óvodai munkaterv része intézményünk Munkatervének, melyet a 

fenntartó hagy jóvá. 

 

Tárgyi feltételek: 

Ideiglenes helyen kialakított óvodánk négy csoportszobával rendelkezik. Méreteik a 

gyermeklétszámnak megfelelőek. A vezetői irodában folyik a logopédiai fejlesztés, és ott 

dolgozik a fejlesztő pedagógus is. Heti órarendjük egymást nem befolyásolja. Asztali 

számítógép az irodában található, és 2 laptoppal rendelkezik az óvoda (egyik a Győri Szent 

Margit Alapítvány támogatásából). A gyermeköltöző a folyosón található, a gyermekek 

érdekeit szem előtt tartva a szűk folyosó miatt a főbejáratot nem használjuk, a rakpart felöli, 

hátsó bejáraton közlekedünk. Az udvart is erről közelítik meg a csoportok. Két konténer 

mosdóval rendelkezünk, melynek kialakítása a gyermekeknek megfelelő. Az óvoda udvarán 

található eszközök tanúsítvánnyal és TÜV engedéllyel rendelkeznek. 

 

A nevelési év rendje: 

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása augusztus 29-31-ig történik, majd 

szeptember 1-től minden új óvodás étkezése is biztosított. 

2022-2023 nevelési évre beíratott gyermekek száma 32 

Ebből felvett gyermekek száma 29 

Elutasítottak száma (helyhiány miatt) 3 
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A nevelési év időtartama: 2022.szeptember 1. (csütörtök), utolsó napja 2023. augusztus 31. 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célokra az adott nevelési évben öt nevelés 

nélküli napot tervezünk. A nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz a nevelőtestületi 

értekezleteken és a nevelés nélküli tanácskozások valamint a helyi továbbképzések alkalmain. 

A nevelő munkát segítő munkatársak részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében 

kötelező. A szülőket erről év eleji szülői értekezleten tájékoztatjuk, és minden szülő kézbe 

kapja a nevelési évünk esemény naptárját. Nevelés nélküli munkanapokon, szülői igény 

esetén gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. Az évközi megbeszéléseket, értekezleteket 

a nevelési év munkarendjébe beillesztve fogjuk megvalósítani. 

 

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Érintett felelős 

1. Továbbképzés minden 

óvodapedagógusnak 

október 15. óvodavezető 

2. Óvoda dolgozóinak képzés, 

értekezlet 

január 2. óvodavezető 

3. Nagycsütörtök április 6. óvodavezető 

4. Az óvoda dolgozói zarándoklata-

lelkinap 

április 11. óvodavezető 

5. Intézmény dolgozóinak 

zarándoklat. 

?  

 

Az óvoda nyári zárva tartásának tervezett időpontja: 2023. július 3-július 31. A végleges 

időpontról a fenntartó jóváhagyásával 2023. február 1-jén a szülők tájékoztatást kapnak. 

A szünet ideje alatt az igényeknek megfelelően ügyeletet biztosítunk, melyet az Apor 

óvodában szervezünk meg. Az óvoda úgyszintén egyházi fenntartású, társ óvoda. A két 

intézménynek a nyári leállási időszaka egymást követi, így az ügyelet számukra is biztosított. 

Az óvoda napirendje: 
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Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – 

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután 

folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. 

7.00-11.45 • Szabad játék, párhuzamosan 
tervezett differenciált tevékenység a 
csoportszobában vagy a szabadban.  
• Mindennapos, frissítő mozgás 
illetve tervszerűen kötött mozgás, 
(szabadban, udvaron vagy 
csoportszobában)  
• Reggeli áhítat, a reggeli 
elcsendesedés perceinek 
megteremtése.  
• Gondozási feladatok: tisztálkodás, 
öltözködés.  
• Étkezéshez szükséges 
előkészületek, étkezési ima, tízórai.  
• Tevékenységbe ágyaszott, a 
gyermekek egyéni képességeihez 
igazodó műveltségtartalmak 
közvetítése, tevékenységben 
megvalósuló tanulás.  
• Környezetünk megfigyelése, a 
megélt tapasztalatok feldolgozása, 
rendszerezés, spontán és szervezett 
formában. Ismerkedés a teremtett 
világgal.  
 

11.45-14.30  Gondozási feladatok: öltözködés, 
tisztálkodás.  
Ebéd előtti előkészületek, étkezési 
ima, ebéd. 
 A nyugodt pihenés feltételeinek 
megteremtése, mese, ének.  
 

14.30-17.00  • Folyamatos ébredés, gondozási 
feladatok: tisztálkodás, öltözködés.  
• Étkezéshez szükséges 
előkészületek, étkezési ima, 
uzsonna.  
• Szabad játék a csoportban, illetve 
az udvaron a szülők érkezéséig.  
 

 

Statisztikai adatok: 

Csoportok száma: 4 
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Gyermekek száma: 89 

Csoport neve Létszám 

Nefelejcs csoport 25 fő 

Gyöngyvirág csoport 18 fő 

Margaréta csoport 21 fő 

Napraforgó csoport 25 fő 

 

Óvoda gyermekeinek profilja 2022.szeptember 1-jén: 

Életkor Fiú Lány HH-HHH BTMN SNI 

2,5 éves 2 5 - - - 

3 éves 14 9 - - - 

4 éves 6 16 - - - 

5 éves 17 9 - - 1 

6 éves 5 6 - 2 - 

Összesen 44 45 - 2 1 

 

Foglalkoztatottak létszáma: 

 Óvodapedagógus 

álláshelyek 

száma 

 

Dajka 

Pedagógiai 

asszisztens 

Technikai dolgozó 

(karbantartó, konyhai 

kisegítő) 

 9 fő 4 fő 1 fő 2 fő 

 

Munkaidőbeosztás: 

Óvodavezető heti munkaideje 40 óra, csoportban töltendő 
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heti 24 óra. 

Óvodapedagógusok heti munkaidejük 40 óra (csoportban 

letöltendő 32 óra) 

Pedagógiai asszisztens heti 40 óra (8.00-16.00) 

Dajkák heti 40 óra (7.00-15.00 vagy 9.00-17.00) 

Konyhai kisegítő heti 40 óra (8.00-16.00) 

Karbantartó nyugdíjas napi 4 óra (heti 20 óra) 

 

Az óvodapedagógusok munkaidejének fennmaradó részében, legfeljebb négy órában a 

nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület 

munkájában való részvétel, gyakornokok segítése, mentori feladatok ellátása, továbbá eseti 

helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. (Nkt. 62.§ (8) bek.) A 

nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül 

teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető 

időkeretben. 

Jelenléti ív: a jelenléti ívet naponta, érkezéskor és távozáskor vezetni kell. 

Az óvoda vezetőjének távollétében a helyettesítéssel megbízott óvodapedagógus, mindig a 

legrégebben itt dolgozó óvónő a délelőtti és a délutáni munkaidőben is: 

Téringerné Ötvös Éva, Tompa Ferencné 

Az intézményvezető az intézményvezető helyettesekkel, heti rendszerességgel a vezetői 

megbeszélésen egyeztetik a feladatokat, értékelik az elmúlt hét eseményeit. 

A két munkaközösségi értekezletek, alkalomszerűen történnek, előre megbeszélt időpontban, 

melyet a munkaközösség vezetők szerveznek meg. 

Óvodapedagógusoknak szóló nevelési értekezletünket-előre megbeszélve, minden hónapban 

egyszer, 13.30-14.30-ig tartjuk. Ezeken a napokon, törvényi előírásnak megfelelve a 

pedagógiai asszisztens és a dajka nénik altatnak. A heti aktualitások átbeszélése minden héten 

egyszer, ebéd után történik, a délelőttös óvó nénikkel. 
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Előre tervezhető nevelőtestületi értekezlet időpontja: 

október 10.  első félévi tematikus terv 

november 14. aktualitások, hitre nevelési munkaközösség vezető 

december 5. adventi ünnepkör, aktualitások 

január 9. második félévi tematikus terv 

február 13. hamvazószerdától a nagyböjti időszak kidolgozása csoportonként 

március 6. munkaközösség vezető-mese, báb 

április 24. anyák napi műsorok, évzárok átbeszélése 

 

Dajkákkal szükség szerint rendszeres munkamegbeszéléseket tartunk. 

 

Szülői értekezletek: 

IDŐPONT Gyöngyvirág 

csoport 

Margaréta 

csoport 

Napraforgó 

csoport 

Nefelejcs csoport 

Szeptember A 2022/2023-as 

nevelési év 

rendje, a házirend 

ismertetése 

A 2022/2023-as 

nevelési év rendje, 

a házirend 

ismertetése 

A 2022/2023-as 

nevelési év 

rendje, a házirend 

ismertetése 

A 2022/2023-as 

nevelési év 

rendje, a házirend 

ismertetése 

Október Szülői értekezlet az iskolába készülő gyermekek szüleinek. Alapozó terápia 

személyiségfejlesztő hatása, iskolaérettség kritériumai. Előadó: Écsi Júlia 

November Társas 

kapcsolatok 

alakulása. 

Iskolába 

készülünk, segítő 

játékos ötletek az 

otthoni 

fejlesztéshez. 

Milyen egy 

napraforgós 

kisgyermek napja 

az óvodában, a 

befogadás 

tapasztalatai. 

Befogadás-

beszoktatás 

tapasztalatai. 

Január-

február 

Fogadó órák szervezése, előre megbeszélt időpontban a vezetői irodában. 
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Szülői munkaközösségi tagok értekezletei, fórumai: 

A nevelési év folyamán két alkalommal tervezetten, de szükség, igény esetén természetesen 

többször is. 

 Téma Időpont 

1. Az éves munkaterv ismertetése, kiemelt feladataink. 2022. szeptember 26. 

2. Az első félév tapasztalatai, reflexió, a következő 

időszak tevékenységei, programjai. 

2023. február 15. 

 

A Szülői Munkaközösség tagjainak megválasztására, újraválasztására- a nevelési év első 

szülői értekezletén kerül sor. 

Gyöngyvirág csoport Margaréta 

csoport 

Napraforgó csoport Nefelejcs csoport 

Lőrincz Klaudia 

Magyar Hajnalka 

Hankóné Kapl 

Tímea 

Lévainé Horváth 

Gyöngyi 

Horváth Katalin 

Osztrositsné Bora 

Ágnes 

Ottófi-Vida Dóra 

Homlokné 

Kovacsics Anikó 

Csongor Veronika 

 

Fogadó órák: 

Óvodavezető fogadó órája a nevelési év egészében, előre egyeztetett időpontban a vezetői 

irodában történik. 

 

 

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái: 

Ahhoz, hogy megfelelő segítséget kaphassanak a gyermekek, elengedhetetlen feltárni, hogy 

milyen szinten vannak egy-egy képességterületen! 
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Célja: A lehetséges részképesség – gyengeségeinek korai felismerése és befolyásolása, hogy 

megakadályozzuk vagy enyhítsük az iskolai tanulási és magatartási problémákat, ill. 

elősegítsük a tehetségek kibontakozását. 

Fogadó órák célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket 

érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek 

fejlődésének folyamatos nyomon követésének írásos (Gyermek fejlődését nyomon követő 

dokumentum) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadóóráinak időpontjairól – az 

óvodavezetővel történt egyeztetés szerint tájékozódhatnak a szülők. 

Nyílt nap: 

Leendő óvodásainkat és a szülőket 2023. március 9-én fogadjuk, 15.00-17.00 óráig, amikor 

bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, kérdezhetnek az óvoda működésével, az óvodai 

napirenddel kapcsolatban. 

Csoportok nyílt napja: 

Óvodás gyermekeink szüleinek is lehetőséget adunk márciusban 2 nap, hogy 

bepillanthassanak gyermekük óvodai életébe. Mindkét óvodapedagógus vállal egy napot, aki 

délelőtt során irányítja a játékos tevékenységet.  

 

Kiemelt céljaink és feladataink a 2022/2023-as nevelési évre 

 

A Pedagógiai Program hatékony működtetése érdekében belső továbbképzés keretében 

különös hangsúlyt helyezünk: 

• Az intézmény pedagógiai programjának, folyamatos eredményes és hatékony 

megvalósítására a törvényi előírásoknak megfelelően 

• Az óvoda–iskola átmenet könnyítésére 

• A szabadjátékra, és a játékból kezdeményezett tanulásszervezésre 

• A mozgásfejlesztésre, a mindennapos mozgás tartalmas, játékos fejlesztő 

megvalósítására 

• A különleges bánásmódot igénylő SNI, BTMN, tehetséges, tartós b e tegség  

alatt álló gyermekek (ételérzékenység) esélyegyenlőségének biztosítására 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos 



99 

 

szakszerű működtetésére, a fejlesztőpedagógus, logopédus segítségével, 

együttműködve a csoportos óvodapedagógusokkal 

• Az inkluzív pedagógia-differenciált, egyéni bánásmód fejlesztésére 

• A hazaszeretetre, a szülőföldhöz való kötődés erősítésére 

• A környezettudatos magatartás megalapozására, a természeti és társadalmi 

környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítására 

 

Nevelési évünk kiemelt feladata: 

A mindennapos mozgás 

Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata, az óvodás korú gyermek testi, lelki 

fejlődésének elősegítése, szükségleteinek kielégítése. Ezt elsősorban a mozgás igényük 

biztosításával, harmonikus mozgásfejlődésük elősegítésével, a testápolás 

egészségmegőrzés szokásainak alakításával, illetve az egészséges környezet 

biztosításával tudjuk segíteni. A mai kisgyermek korosztály mozgásos szokásai, és 

főként a szabad levegőn eltöltött szokásai messze elmaradnak az idősebb korosztályétól. 

Ez elmaradásokat okoz a mostani kisgyermek generációjának fejlődésében, mind az 

egészség, mind a személyiség, mind a tanulási képességek területén. A mindennapokban 

nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni továbbra is a mindennapos mozgásra. A nyár végi 30 

órás akkreditált képzésnek,- melyen minden óvodapedagógus részt vett- éppen ez volt a 

célja, hogy hogyan szerettessük meg gyermekeinkkel a mozgást, milyen változatos 

formákkal tudjuk elérni, hogy sokat mozogjanak óvodásaink, amit játéknak érezzenek és 

mind végig jól érezzék magukat. Az egészségtudatosságra való felkészítés, a fejlődés 

központú nevelés, a kompetencia alapú fejlesztés, a mindennapos testnevelés, új, 

korszerű tervezést kívánnak. 

Célunk: olyan testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyermek 

nevelése, aki harmóniában van környezetével és önmagával, ennek jelentősége az utóbbi 

járványokkal terhelt időszakban különösen felértékelődik. A mindennapos mozgás, a 

minél több szabadban eltöltött idő, a gyümölcsnapok megtartása az egészséges ételek 

fogyasztása, mind az egészséges életmód kialakítását szolgálják. A mozgásos 

tevékenységeket, amíg az idő engedi, a szabadban végezzük. Tudjuk mindannyian, hogy 

a későbbi magatartásformákat már az óvodás korban kell megalapoznunk. 
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Kiemelt feladatnak érezzük, amit a beszámolóban is hiányosságnak jeleztem, hogy egy-

egy jogszabályváltozást és a nevelési évet érintő kormányrendelkezéseket figyelembe 

vegyünk: 

• Az 1-es diabétesszel élő gyermek ellátására még nincs szükség az óvodánkban, de 

fel kell rá készülnünk. /Az Nkt. 2021.szeptember 1. napján hatályba lépő 

módosítása a 2021/2022. nevelési évtől kötelezettséget telepít az óvodákra az 

inzulinfüggő cukorbetegségben szenvedő, óvodai nevelésben részt vevő 

gyermekek indokolt esetben történő, intézményben megvalósuló speciális ellátása 

tekintetében./  (Nkt.62.§ (1.a) bek.) 

• A gyermek óvodai nevelésben való kötelező részvétel alóli felmentésének időbeli 

tartalmánál változás: / Nkt.8.§ (2)/. A 2021. július 1. napján hatályba lépő új 

eljárási szabályok szerint a felmentés a tárgyév április 15-ig kérhető, a felmentés 

annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek negyedik 

életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben újabb kérelem alapján 

annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek ötödik életévét 

betölti. A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetén a kérelem április 15. napja 

után is benyújtható. 

• Az óvodai jogviszony intézményesítésének szabályai: A gyermek óvodai 

jogviszonya a beíratás napján jön létre. Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki 

óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól. 

(Nkt.91.§ (4) bek.) 

• A gyermek adatainak nyilvántartása az óvodában: A gyermek sajátos nevelési 

igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós 

gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek speciális köznevelési 

ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi diagnózisának adatai a 

pedagógiai szakszolgálat, az óvoda és az egészségügyi szakellátó között 

továbbítható (Nkt.41.§ (8) bek. a) pont) 

• Az óvodapedagógusok személyes adatainak kezelése: Az O.H. a 

pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adatot szolgáltat az eljárás 

folyamatáról, eredményéről az intézményvezető, fenntartó, a finanszírozást 

ellenőrző szerv, az eljárásban résztvevő szakértők felé, melyet tájékoztatás 

céljából folytat.  

 



101 

 

Az óvoda kapcsolatai: 

Cél: partnerkapcsolat hatékony működése 

Feladat: folyamatos, építő kapcsolattartás az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. 

 

 

 

 

 

 

CSALÁD 

➢ Törekszünk, hogy a családi nevelést kiegészítve 

gondozzuk, ápoljuk, védjük, szocializáljuk, 

neveljük, fejlesszük a gyermekeket. 

➢ Az együttműködés során érvényesítjük az 

intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. 

➢ A gyermekek egyéni fejlődéséről konzultálunk a 

szülőkkel. 

➢ Fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, a probléma 

érzékenységet, a tapintatot és az előre mutató 

segítséget. 

➢ A családdal történő nyílt, őszinte együttműködés 

csak a kölcsönös bizalom talaján valósulhat meg. 

➢ Törekszünk emberi magatartásunkkal, szakmai 

felkészültségünkkel példamutatóak lenni. 

➢ Az óvoda és a szülők között kialakított jó és 

tartalmas kapcsolat további erősítése 

 

 

 

 

ISKOLA 

➢ A gyermekek könnyebb beilleszkedése érdekében 

tartjuk a kapcsolatot intézményünk tanítóival.  

➢ Kölcsönösen megismerjük egymás programjait, 

látogatások megszervezése: meghívás Mihály napra, 

Márton napra, motiválni a családokat az 

Iskolahívogató alkalmaira. 

➢ Februártól csoportlátogatások megszervezése, 

ismerkedés az iskolába készülő gyermekekkel. 

➢ Tájékoztató beszélgetések a gyermekek csoportbeli 

viselkedésükről, tanácskozás tanító nénik-óvó nénik 

között. 
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BÖLCSÖDE ➢ Nyár elején a bölcsödébe látogatást teszünk, 

meglátogatjuk a leendő óvodásokat. 

PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLAT 

➢ Kapcsolattartásunk naprakész, személyes, szoros 

együttműködés jellemzi. 

➢ Szakszolgálat munkatársa a logopédusunk, aki 

hetente több órát tölt az óvodába, végzi feladatait. 

EGÉSZSÉGÜGYI 

SZOLGÁLTATÓK 

➢ A védőnő az éves munkaterve alapján látogatja az 

óvodát, végzi feladatát. 

➢ Fogászati szűrés évente egy alkalommal egyeztetett 

időpontban  

FENNTARTÓ ➢ Intézményvezetőnk tartja a személyes kapcsolatot, 

képviseli az óvodát is. 

 

 

 

AZ ÓVODÁT ÉRINTŐ HAVI ESEMÉNYNAPTÁR TERV 

2022-2023 NEVELÉSI ÉV 

 

SZEPTEMBER 

 

 

 

01.”Isten hozott az óvodában…”- a gyermekek fogadása. 

01. Szülői értekezlet 17 óra-„Gyöngyvirág” csoport 

06. Szülői értekezlet 17 óra-„Napraforgó” csoport 

07. Szülői értekezlet 17 óra-„Nefelejcs” csoport 

08. Szülői értekezlet 17 óra- Margaréta” csoport 

20. Közös szüretelés, szőlőpréselés az óvoda udvarán. 

21. Szülői értekezlet a tanköteles gyermekek szüleinek. 

Iskolaérettség-alapozó terápia (17 óra) 

26. SZM értekezlet (16.30) -Szülői közösségi tagok 

30. Népmese napja. Mihály napi vásár, vásári forgatag délután az 

udvaron. 
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OKTÓBER 

 

03-07. Papírgyűjtés az óvodában 

04. Állatok világnapja 

Kutyaterápiás foglalkozás a csoportokban(időpont szervezés alatt) 

15.Nevelés nélküli munkanap-Továbbképzés az 

óvodapedagógusoknak. 

20. Elsősök visszahívása az óvodába /délután/ 

21. Megemlékezés a nemzeti ünnepünkről 

/október 23./ 

 

NOVEMBER 

 

 

 

 

 

11. Márton nap az óvodában, „libalakoma” 

Lámpás felvonulás délután a templomba. 

15. Szülői értekezlet: „gyöngyvirág”-„margaréta” csoportok (17 

óra) 

16. Szülői értekezlet: „nefelejcs”-„napraforgó” csoportok (17 óra) 

18. Szent Erzsébet napja.(délelőtt) 

18. Iskolahívogató a leendő elsősöknek 

24. Adventi vásár az óvodában 

25. Adventi játszóház.(15 óra) 

 Az adventi koszorún az első gyertya meggyújtása. 

 

DECEMBER 

 

06. Szent Miklós napja-Mikulás várása 

Kiscsizmák, bakancsok tisztítása. 

13.Luca búza ültetése 

20. Ünnep az óvodában 

21. Az év utolsó játszónapja. 
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December 22-január 2-ig az óvoda zárva tart. 

Újév első napja az óvodában: január 3. 

 

JANUÁR 

 

 

02. Nevelés nélküli munkanap-az óvoda dolgozóinak képzés, 

értekezlet. 

03.A naptári év első napja az óvodában. 

06.Vízkereszt-házszentelés 

január 30-február 10. A szülők tájékoztatása a gyermekek 

fejlődéséről fogadó órák keretében. 

29. Prohászka bál tervezett időpontja. 

 

FEBRUÁR 

 

02.Gyertyaszentelés a délelőtt folyamán. 

03. Szent Balázs napja. Balázsáldás. 

01.30-02.03. Mackótalálkozó az óvodában. 

10. Farsangi jelmezes délelőtt az óvodában. 

15. SZM értekezlet. Szülői közösségi tagok.(16.30) 

22. HAMVAZÓSZERDA - A böjt kezdete 

24. Iskolahívogató a leendő elsősöknek az általános iskolában. 

 

 

 

 

MÁRCIUS 

 

09. Új gyerekek nyílt napja az óvodában 

14. Megemlékezés a nemzeti ünnepünkről 

20-24. Nyílt napok a csoportokban 

22. Víz világnapja. Kísérletek, vízzel való takarékoskodás 
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lehetőségei. 

27-31. Papírgyűjtés az óvodában. 

30. Húsvéti vásár 

31. Húsvéti játszóház 

 

ÁPRILIS 

 

06. Nagycsütörtök, nevelés nélküli munkanap. Az óvoda zárva 

tart. 

07.Nagypéntek. 

11. Nevelés nélküli munkanap. 

Az óvoda dolgozóinak lelki nap. 

?? A leendő kiscsoportosok beíratása. (város minden óvodájában) 

 

MÁJUS 

 

02-05. Édesanyák köszöntése a révfalui templomban. Minden 

csoport egy-egy délután. Pontos időpont márciusban. 

10. Madarak,-fák napja. Lovaskocsis kirándulás a Püspök erdőbe. 

19. Gergely járás –Iskolahívogató az iskolába készülő 

gyermekeknek. 

05.30-06.02. Évzárók a csoportoknak. Pontos időpont márciusban. 

 

JÚNIUS 

 

10. Családi kirándulás 

12-16. Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről igény szerint, 

fogadó órák keretében. 

 

 

Az óvodában folyó ellenőrző és értékelő tevékenység 
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Az ellenőrzés célja, hogy az óvoda a közösen meghatározott norma, érték és pioritás 

rendszer mentén hatékonyan működjön. Az óvodapedagógusok, a nevelő munkát segítő 

alkalmazottak motiváltak, támogatottak és eredményesek legyenek a célok elérése 

érdekében. A feladatok meghatározása az éves munkatervben és a munkaköri leírásokban 

található. A munkakörhöz feladatok, hatáskörök és felelősség is járul. Az ellenőrzés 

erősíti az óvoda törvényes működését és a zökkenőmentes munkavégzést segíti. 

 

Elvárás minden óvodapedagógussal szemben napi rendszerességgel: 

• a felvételi és mulasztási napló gondos vezetése, mely az óvodába járási 

kötelezettség nyomon követésére szolgáló nyomtatvány 

• óvodai csoportnapló 

• a gyermekek fejlesztési tervének, jegyzőkönyvek, szakvélemények, 

jelenléti ívek pontos, szakmailag hiteles esztétikus vezetése 

 

Csoportok ellenőrzése: 

Az óvodavezetői tervezett csoportlátogatások az év folyamán lebontva a vezetői ütemterv 

alapján történik. Mindennapi, többszöri látogatás mellett csoportlátogatást, szakmai 

ellenőrzést a pedagógusi kompetenciák mentén tervezem. 

 

Pedagógiai feladat Csoport Tervezett időpont 

Mihály-napi vásári műsorra 

felkészülés, vásári forgatag 

szervezése 

Margaréta 

csoport 

szeptember vége 

Az új gyermekek beilleszkedése a 

csoportba a pedagógiai feladatoknak 

megfelelően. 

Napraforgó 

Nefelejcs 

október, november 

Szokásrendszer, szabálytudat 

ellenőrzése  

Gyöngyvirág november 

Márton napi lámpás délután 

szervezése, legenda előadása 

Mind a 4 

csoportban 

november 

Nagycsoportosok iskolai életmódra 

felkészítésének ellenőrzése 

Margaréta november-december 
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Adventi játszóház megszervezése Mind a 4 

csoportban 

november utolsó péntek 

Mikulás érkezése, versek, énekek 

életkornak megfelelő kiválasztása 

Mind a 4 

csoportban 

december 6 

Karácsonyvárás, ünneplés a 

csoportokban 

Mind a 4 

csoportban 

december 20 

Differenciálás megvalósítása Nefelejcs  

Gyöngyvirág 

január 

A gondozási feladatok 

megvalósítása, önkiszolgálási 

feladatok 

Napraforgó 

Nefelejcs 

február 

Naposi feladatok végzése Margaréta 

Gyöngyvirág 

március 

Nyílt napok a csoportokban, 

óvodapedagógusok módszertani 

felkészültsége 

Mind a 4 

csoportban 

március 

Húsvéti játszóház előkészítése, 

levezetése 

Mind a 4 

csoportban 

április 

Édesanyák, nagymamák köszöntése 

a templomban 

Mind a 4 

csoportban 

május 

Évzáró műsorok levezetése, azok 

játékosságának érvényesülése. 

Mind a 4 

csoportban 

május vége 

 

Feladatok, felelősök megosztása: 

Tompa Ferencné • dekoráció 

• statisztika 

• előadások, színházi 

programok 

Téringerné Ötvös Éva • munkaközösség vezető 

• gyermekvédelem 

• mikulás meghívása 
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Zadraveczné Jámbor Anett • munkaközösség vezető 

• faliújság 

Pacsuta-Nagy Renáta • logopédussal, 

fejlesztőpedagógussal 

kapcsolatot ápol 

Bakonyi-Farkas Teodóra • biztosítás 

• HACCP vezetése 

• havi hírlevél szerkesztése 

Szitás Bernadett • könyvterjesztés 

• folyóirat 

• egészségügyi könyvek 

Kövér Panna • matematikai eszközök 

rendje 

• mozgáshoz szükséges 

eszközök  

Pihokker Gáborné ➢ dekoráció 

➢ udvari játékok 

Tóth Mária ➢ törésnapló vezetése 

➢ konyhai HACCP vezetése 

➢ konyhai leltár 

Bukovicsné Aba Valéria ➢ törésnapló vezetése 

Dombi Orsolya ➢ konyhai HACCP vezetése 

Fütty Csabáné ➢ tisztítószerek 

Horváth Mária ➢ konyhai leltár 

 

Önértékelés, tanfelügyelet: 

A második ötéves önértékelési programunkban (2021-2026) az óvodánk önértékelési 

feladatait megterveztük, mely megvalósítása az adott nevelési évre lebontva történik.  

A 2022/23-as nevelési évben önértékelési folyamatot tervezünk: 

➢ Pacsuta-

Nagy Renáta (pedagógus önértékelés) 

➢ Virágné 

Bertalan Éva (vezetői önértékelés) 

➢ Vezetői 

tanfelügyelet várható időpontja 2023-as évben. 
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➢ Minősítési 

eljárás illetve vizsga az idei nevelési évben nem történik.  

➢ Gyakornoki 

munkakörben dolgozik Kövér Panna, akinek mentora, Tompa Ferencné. Számukra a 

nevelési év kezdésekor elkészítem a két évre lebontott gyakornoki programot, 

felkészítési tervet. 

 

A pedagógiai munkát és működést segítő munkatársak: 

A gyermekek logopédiai ellátását továbbra is a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa Jakabné 

Magyar Cecília látja el. Idén is, év elején a szülők segítségével végzi a háromévesek szűrését, 

(KOFA), illetve az ötödik évüket augusztus 31-ig betöltött gyermekek beszédét is felméri az 

első héten, és ennek alapján heti több alkalommal dolgozik az óvodában. 

Az SNI gyermekek ellátását iskolánk gyógypedagógusa végzi, heti 7 órában. 

 

Továbbképzés: 

Célunk, hogy minél több óvodapedagógus szerezzen pedagógiai, szakmai ismeretet. Szem 

előtt tartjuk a 120 órás kötelezettség teljesítését. A KAPI által felkínált továbbképzési 

lehetőséggel élnek az óvodapedagógusok, ennek programjait megkapva a jelentkezés 

intézményvezetőnk engedélyével fog megtörténni. 

 

    

 

 

GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV 

2022-2023 

A gyerekvédelmi munka célja: 

• A gyerekek alapvető jogainak érvényesítése. 
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• Prevenció. a gyermeke hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, szükség esetén segítségnyújtás. 

• A rendszeres óvodába járás elérése, kiemelten a tanköteles korúaknál. 

 

A gyerekvédelmi munka feladatai: 

• Az óvodapedagógusok alapvető feladata a rá bízott gyerekek, biztonságos, elfogadó 

környezetben való nevelése, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárása, megelőzése, megszüntetése. 

• A családdal való szoros együttműködés folyamán a nevelő hatások összehangolása, 

annak kiegészítése szaktudásunkkal. 

• Munka- és balesetvédelmi szabályok betartása. 

• Az egyéni különbségek figyelembevételével tolerancia, elfogadás gyakorlása. 

• Jelzési kötelezettség a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer felé. 

• Együttműködés különböző intézményekkel, szakemberekkel.  

 

Intézményünk együttműködik a területileg illetékes: 

• nevelési tanácsadóval, 

• családsegítő szolgálattal, 

• polgármesteri hivatallal, 

• orvossal, védőnővel,  

• rendőrséggel, 

• ügyészséggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Feladat Felelős Dokumentum 

Gyermekvédelmi munkaterv 

elkészítése, elfogadtatása a 

Nevelőtestülettel. 

Óvodapedagógusok 

tájékoztatása 

gyermekvédelmi 

kérdésekről, törvényekről. 

 

Gyermekvédelmi feladatokat 

ellátó intézmények címének, 

telefonszámának közzététele 

jól látható helyen az 

óvodában. 

 

A szülők jogainak, 

kötelezettségeinek 

ismertetése, tájékoztatás a 

szociális ellátási formákról 

szülői értekezlet keretében. 

 

Kedvezményes, étkezésre 

jogosító dokumentumok 

begyűjtése az érintett 

szülőktől. 

 

Statisztikák elkészítése. 

Kedvezményes étkezésben 

résztvevő gyerekek 

névsorának egyeztetése, 

táplálékallergiában 

szenvedő, vagy más étkezési 

szokást igénylő gyermekek 

felmérése. 

Gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi felelős, 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

Óvodavezető 

 

 

 

 

Óvodavezető 

Gyermekvédelmi felelős 

Óvodapedagógusok 

 

Gyermekvédelmi munkaterv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői értekezlet 

jegyzőkönyv 

 

 

 

 

Nyilvántartás 

 

 

 

 

Nyilvántartások 

Csoportnapló 
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Belső jelzőrendszer 

működtetése. 

Az óvodai nevelő munka 

egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtése. 

 

Veszélyeztetett, HH-s, 

HHH-s gyermekek 

regisztrálása.  

 

 

Logopédiai és fejlesztő 

foglalkozásra szoruló 

gyermekek felmérése.  

 

 

Az óvodai hiányzás 

szabályainak ismertetése 

szülői értekezlet keretében. 

 

Törvényi változások 

nyomon követése.  

Folyamatos kapcsolattartás a 

kolléganőkkel, tájékozódás 

gyermekvédelmi 

kérdésekkel kapcsolatban. 

 

 

A gyermekek sikeres 

beilleszkedésének segítése 

 

 

 

 

 

Óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

Óvodavezető 

Gyermekvédelmi felelős 

Óvodapedagógusok 

 

Logopédus 

Fejlesztő pedagógus 

Óvodapedagógus 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

Óvodavezető 

Gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

 

 

 

Munkaterv 

 

 

 

 

 

 

Nyilvántartás 

Csoportnapló 

 

 

Nyilvántartás 

Csoportnapló 

 

 

 

Házirend 
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az óvodai közösségbe, 

meglévő képességeik 

kibontakoztatása, hiányzó 

képességeik fejlesztése. 

Tanköteles gyermekek 

fejlődésének nyomon 

követése a beiskolázásig.  

 

A rendszeres egészségügyi 

vizsgálatok biztosítása. 

 

Karitatív tevékenység. 

 

 

 

Belső jelzések kivizsgálása. 

Szükség esetén 

családlátogatás 

kezdeményezése. 

 

 

Részvétel a KAPI által 

szervezett gyermek és 

ifjúsági felelősök 

találkozóján. 

Év végi beszámoló készítése 

a gyermekvédelmi 

munkáról, esetekről, 

intézkedésekről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodavezető 

 

 

Óvodavezető 

Gyermekvédelmi felelős 

Óvodapedagógusok 

 

Óvodavezető 

Gyermekvédelmi felelős 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyiség lapok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvántartás 
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Gyermekvédelmi felelős 

 

 

Óvodavezető 

Gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

 

Munkaterv értékelés 

 

 

 

 

 

A GYERMEKVÉDELMI MUNKA JOGSZABÁLYI HÁTTERE: 

- 1997.évi XXXI. törvény- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

- 223/1998.(XII.30.) Korm. rendelet-A családok támogatásáról szóló 1998. évi 

LXXXIV. törvény végrehajtásáról. 

- 415/2015.(XII.23) Korm. rendelet-A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybe vevői nyilvántartásról és országos jelentési rendszerről.  

- 369/2013.(X.24) Korm. rendelet-A szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról, és ellenőrzéséről. 

KAPCSOLATAINK: 

- Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály Szociális Csoport.  (Győr, Honvéd liget 1) 

Tel:0696500-551 

- Család- és Gyermekjóléti Központ. (9024 Győr Lajta út 21) Tel: 0696517-737) Email: 

gyorcsssz@gmail.com 

- Győri Kistérség Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó (9023 Győr török István út 36) 

Tel:0696515-540 Email: www.gyorpedpszicho.hu 

 

Készítette: Téringerné Ötvös Éva /gyermekvédelmi felelős/ 

 

 

 

tel:0696500-551
mailto:gyorcsssz@gmail.com
tel:0696515-540
http://www.gyorpedpszicho.hu/
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 Az Óperenciás tengeren túl…” 

BÁB, MESE, DRÁMAJÁTÉK MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2022-2023 

 

VEZETŐ: Téringerné Ötvös Éva  

TAGOK:  óvodapedagógusok 

A MUNKAKÖZÖSSÉG CÉLJA:  

- A Pedagógiai programban megjelölt anyanyelvi nevelés feladatainak megvalósítása. 

- Óvodai zárt és nyitott ünnepeken műsor szervezése, ünnepélyesebbé tétele.  

A MUNKAKÖZÖSSÉGI TAGOK FELADATA: 

- Átgondolt, szakmailag építő tevékenységek, programok összeállítása, lebonyolítása.  

- A bábjáték sokrétű lehetőségeinek megismertetése a gyerekekkel. 

- Mesék, versek, mondókák által erkölcsi többlet nyújtása, a magyar anyanyelv 

szépségének, kifejezőerejének megismertetése. 

- Nemzeti, keresztényi tudat erősítése, az irodalmi alkotásokon keresztül. 

- Betekintés egymás munkájába, ötletek, tapasztalatok átadása. 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK: 

Szeptember: 

- A munkaközösség munkatervének elkészítése, megbeszélése, elfogadása. 

- A befogadási időszak elősegítéseként ölbéli, állatos, hívogatós mondókák, énekek 

gyűjtése. 

- Szeptember 30. Szent Mihály napi vásári forgatag az óvoda udvarán. A Margaréta 

csoport vásári műsort mutat be, néptánc bemutatót nézhetünk meg, lehet portékát 

vásárolni gyümölcsért, és finomságokat enni, inni.  

-  
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- Szeptember 30. Megemlékezünk Benedek Elek születésnapjáról, ami a Magyar 

Népmese napja. Minden csoportban ezen a napon egy magyar népmesével varázsolják 

el az óvónénik a gyerekeket. 

 

Október: 

- Papírszínház /Csimota kiadó/ bevezetése mindennapjainkba. Fakeret, és több mese 

megrendelése, melyet közösen választunk ki az óvodapedagógusokkal. Közös 

megbeszélés keretében ismerkedés a Papírszínházzal, a hozzá tartozó módszertani 

kézikönyv tanulmányozása. 

- Éves kiemelt feladatunk a mindennapos mozgás színesítése a mesék által. Hetente 

dolgozzuk ki a mozgásanyagot, az éppen aktuális mese köré építve. Az első félév 

tematikájának megbeszélése. 

November:  

- Készülődés Márton napra. Szent Márton élettörténetének dramatizálására a Margaréta 

és a Nefelejcs csoport nagycsoportosai készülnek fel, melyet a lámpás felvonulás 

napján adnak elő. 

- Szent Erzsébet napján /november 19/, „szeretet úton” érkezhetnek a gyerekek az 

óvodába. A folyosón haladva papír rózsákkal kirakott úton sétálhatnak a gyerekek, a 

falon képeken Erzsébet legendáját követhetik nyomon, melyek alatt a szöveget a 

szülők elolvashatják a gyerekeknek. A projekt tervezetét, és a kivitelezést a hitre 

nevelés munkaközösség vezetőjével, Zadraveczné Jámbor Anettel végezzük. 

December: 

- Szent Miklós érkezése óvodánkba. Minden csoportban az alkalomhoz illő versekkel, 

énekekkel köszöntik a gyerekek a Mikulást. 

- Betlehemezés. A nagycsoportos gyerekek betlehemes műsorral készülnek, melyet a 

karácsonyi ünnepen adnak elő az óvoda többi csoportjának.  

 

Január:  

- Munkaközösségi megbeszélés  a Papírszínházzal kapcsolatos tapasztalatokról. 

Javaslatok, ötletek átadása egymásnak.  



117 

 

- A mindennapos mozgásanyag második féléves tematikájának megbeszélése.  

Február: 

- A vidám farsangi napra, versek, énekek, zenék gyűjtése. 

Március: 

- A március 15.-i ünneppel kapcsolatos könyvek, mesék, versek, mondókák gyűjtése 

korosztályonként. 

Április: 

- A nevelési év folyamán a csoportokban feldolgozott mesékhez készült bábokból 

kiállítás szervezése. 

Május: 

- A Madarak, és fák napjára egy alkalomhoz illő mese elkészítése a  Papírszínházhoz, 

majd mesélés minden csoportban. A mese címe - Mézes Judit: A szivárvány ajándéka. 

- Gyereknapra ügyességi és drámajátékok szervezése. 

 

 

 

 

Hitre nevelés munkaközösség munkaterve  

2022/2023 

 

Munkaközösség vezető: Zadraveczné Jámbor Anett 

Tagok: óvodapedagógusok 

 

Céljaink: Az óvónők segítése, az új kollégák bevezetése az óvodai hitre nevelés mindennapi 

gyakorlatába. Közös gondolkodás, a hitre nevelés megvalósításáról. Hitéletünk megerősítése 

egymás példája által. 
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Feladataink: Az őszi-tavaszi időszak témafeldolgozásainak újra gondolása, az év végi 

továbbképzésen szerzett új ismeretek beépítése az egyes témák átadásánál. Anyaggyűjtés, új 

ötletek kipróbálása. 

A hit béli ismeretek bővítése, a heti összejöveteleken.  

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő vallásos dalok tanulása. 

 

 

Felhasználásra ajánlott irodalom: 

3-6 éves gyermekek vallásos nevelésének ajánlott éves terve  

/ Katolikus Pedagógiai Intézet Budapest 2020./ 

Franz Kett pedagógiai könyvek 

Fenn is lenn is : Bálintné Józsa Ildikó- Lóránt Anikó 

Ahogy én csinálom: Takácsné Keszei Emőke 

Mesélő Biblia /Harmat/ 

Játéktár a Mesélő Bibliához 

Jézus hív és vár /ima és ének gyűjtemény/ 

 

Tervezett tevékenységek, programok: 

Szeptember: 

Jó, hogy újra együtt vagyunk! Szokások felelevenítése    05-09. 
Jó, hogy újra együtt vagyunk! /4-5 éves¸ 5-6 éves/        
Ének: Együtt lenni jó  

  Mi változott meg?                                                                 12-16. 
   Beszélgetés a nyár idején bekövetkezett változásokról a 
gyerekeken  

és a csoportszobában.                                                       
Összetartozás erősítése óvoda – család:                              19-23. 

   Jó, hogy újra együtt vagyunk!  
Beszélgetés az öröm külső jeleiről és az örömszerzés 
lehetőségeiről, otthon és az óvodában /4-5 éves/                                                   
 
„Az igazi kincs a szeretet” – beszélgetés a szeretetről és 
megnyilvánulásairól (elfogadás, meghívás a közös játékba, 
közösségért végzett szolgálat)./5-6 éves/ 

 
Imádság :                                                                                26-30. 

Beszélgetni jó! Kikkel beszélgethetünk?  
Beszélgetni a Mennyei Atyával is lehet! /3-4 éves/ 
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Beszélgetés a családi imaélményekről.  
Imádság iránti vágy fokozása közös imádkozással. /5-6 éves/ 
 

   Beszélgetés a különböző imádságokról:  
a dicsőítő imádság-ról (a szeretetünket fejezzük ki vele). 

               a kérő imádságról (kérés, bocsánatkérés).  
               a hálaadó imádságról (hála, köszönet). /6-7 éves/ 
 

Közös imádság lehetőségének felajánlása a családoknak.  
Dicsőítés: Székesegyház kedd este  

 
-Szentírás vasárnapja szept 25 . : Biblia az Isten szava   

Október:   

-    Okt. 4. Assisi Szent Ferenc emlék nap /3-4 éves/                    03-07. 

A teremtett világ Környezetvédelem  
Szép ez a világ.  
Az égitestek: Nap, Hold, Csillagok. ,  
Szép ez a világ – vigyázzunk rá! A növények: fű, fa virág.  
Szép ez a világ– vigyázzunk rá! Az állatok: kedvenc állatok.  
-    Okt 7. Rózsafüzér királynője. A Szűz Anya hónapja     03-07. 

Rózsafűzér megismerése, imádkozása /5-6-7 éves./  Emőke : Ahogy én csinálom 

 

-  A templom az Isten háza: templom látogatás a csoporttal,       10-14. 

a templomi viselkedés szabályainak megismertetése a gyerekekkel / 3-4 éves / 

a templomi viselkedés szabályainak felelevenítése, gyakorlása a gyerekekkel /5-6-7 

éves/ 

/Dávid atya/ 

/Templom padlókép. Kett módszer/   

/Templomunk az Isten háza /3-4 éves/   Ez a templom, ez a tornya… /5-6-7 éves/ 

ÉNEK 

-  Magyarok vagyunk, megemlékezés október 23.-ról  17-21. 

-  Példaképeink a Szentek, Mindenszentek ünnepének feldolgozása.  24-28.  

November: 

-Halottak napja feldolgozása otthoni élményeik elmesélésével. /6-7 éves/ 02-04. 

- Öröm szerzés, vigasztalás /3-4-5/                                                              02-04. 

- Szent Márton legendája, a nagycsoportosok előadása társaiknak,            07.-11. 
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lámpás felvonulás a templomba  /vírus helyzet függő/  

Dávid  atya felkérése a templomban áldja meg családjainkat 

-  Szent Erzsébet legendájának megismerése                                          14-18.  
az óvodai „Rózsa út” bejárásával.  
Szent Erzsébet nagyon szerette a családját, férjét és gyermekeit.  
Nagyon szerette a mennyei Atyát és a szegényeket. Szent Erzsébet jószívűsége.                             

 
- Mária története, a Mennyei Atya szeretetének viszonzása.                         21-25. 

/ advent első vasárnapja 11.27./ 

  Szálláskeresés elindítása a csoportokban. Atya meghívása felkérése az első adventi 

gyertya meggyújtására. /vírus helyzet esetén: Az első adventi gyertya meggyújtása a 

csoportokban. /  

 

 

December: Folyamatos lelki készület Jézus születésének ünnepére.  

 

- Szent Miklós püspök legendája                                                    11.28-12.02. 
         Várjuk Szent Miklóst. A vendégvárás és a készülődés öröme. Ima tanulása.     

 /második adventi gyertya meggyújtás/ 

- Találkozás Szent Miklós Püspökkel.05-09. 

Angyali üdvözlet. Szűz Mária Szeplőtlen fogantatása.  

/harmadik adventi gyertya meggyújtása/ 

-     Úton betlehem felé : Várjuk Jézus születésének ünnepét.                          
12-16.  

Ezalatt igyekszünk örömet szerezni azoknak, akiket szeretünk. Jócselekedetek 
gyűjtése. 

- A Szentcsalád visszafogadása a csoportokba. /Dávid atya meghívása/    19-21. 

/negyedik adventi gyertya meggyújtása/ 

 

Január: 

-Látogatás a templomban, a betlehem megtekintése  
Vízkereszt ünnepe. Dávid Atya meghívása, házszentelés 03-06. 

-Keresztelés, víz, megtisztulás.     09-13. 

-Jézus gyermekkora.       16-20. 

-Jézus és a gyermekek. a bibliai történet feldolgozása  23-27. 

-Jézus a barátunk 

 

      Február: 

-Gyertyaszentelő Boldogasszony/Atya elhívása gyertyáink megszentelése/  
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Jézus bemutatása a templomban, a történet feldolgozása  01.30.-02.03.  

 Az égő gyertya Jézust jelképezi. Ő segít, hogy meglássuk, mi a jó és helyes.  
(Hála, öröm).  
- Szent Balázs legendája, (Balázs áldás megszervezése) 

-Jézus részt vesz az emberek ünnepein, a kánai menyegző története 06-10. 

-Jézus kiválasztja tanítványait ( halászat)     13-17. 

-Hamvazószerda a nagyböjt kezdete február 22./Dávid atya/   20-24. 

 

Március: 

-A vihar lecsendesítése       02.27-03.03. 

-Isten szeretete az emberek iránt:  

A csodálatos kenyér szaporítás/ Kett módszer/    06-10. 

- Családunk, óvodánk, hazánk Magyarország.     13-17. 

Nemzeti ünnepünk 

A könnyező Szűzanya ünnepe.  

-Szent József a családok oltalmazója  

 -Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.      20-25. 

-Jézus bevonulása Jeruzsálembe  /virágvasárnap/   27-31. 

 

 

 

 

Április: 

-A szent három nap Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat  03-07. 

- Jézus feltámadt! Az öröm megélésének megtapasztaltatása  12-14. 

-A Mennyi Atya az emberekre bízta a Földet. /Kett/   17-21. 
A Föld napja – április 22  

-Szent György legendája.        24-28 

      

       Május: 

-Szűz Mária, égi édesanyánk, édesanyák, nagymamák köszöntése  02-05. 

       -Erkölcsi beszélgetés: irgalmasság       08-12. 

Az irgalmas Szamaritánus története, vagy Kukac története 

-Urunk mennybemenetele máj 18.      15-19. 

-Pünkösd, a Szentlélek eljövetele      22-26. 
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      Június: 

 

- Hálaadás az együtt töltött időért      05.30.-

06.02. 

- A Mennyei atya áldását kérjük a nyárra, életünkre    05-09. 

 

 

A kollégáknak az éves tervhez Kett foglalkozások gyűjteményét mellékeltem. 

Egész évben ötleteket gyűjtünk, a témák különböző korcsoportoknak való feldolgozásokhoz. 
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9.11. Gyógypedagógiai munkacsoport munkaterve 

 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda 

 

 

 

Gyógypedagógiai munkacsoport 

munkaterve 

a 2022-2023. tanévre 
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Bevezető 

Gyógypedagógiai munkacsoportunk 3 fővel működik, az általános iskola első osztályától 

a tizenkettedik évfolyam végéig segítjük a BTMN-es és SNI-s diákjainkat. Csoportunk az 

Alsós Munkaközösség szerves részeként tevékenykedik, mégis önálló egység. Éves 

feladatainkat ezért összehangolva tervezzük és visszük végbe, segítve egymás munkáját. 

Iskolánk keretei között 78 gyermekünk rendelkezik BTMN-es, vagy SNI-s papírral, 

melyből 74 gyermek ellátását helyben oldjuk meg. A hallás-, látás-, vagy mozgássérült 

gyermekek fejlesztése, valamint a logopédiai órák megtartása pedig külsős kollégák 

bevonásával valósul meg és így kapják meg ezen diákjaink a szükséges segítséget.  

Fontosnak tartjuk, hogy a keresztény értékrend kialakítása, mélyítése is jelen legyen a 

gyermekek életében, így az iskola többi munkaközösségével egységben, lelki események 

szervezésével is támogatjuk fejlődésüket. 

Tanulóink személyiségének és környezetének megismerése, a meglévő nehézségek 

gyökerének feltárása is célunk, így teljesebb képet kapunk a gyermekekről és 

pontosabban meghatározható, melyek a szükséges fejlesztő módszerek.  

 

Munkacsoportunk tagjainak névsora 

Módné Bakos Katalin – gyógypedagógus, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár, munkacsoportvezető 

Rizsányiné Tóth Krisztina –gyógypedagógus, Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos tanár 

Tumpekné Burján Rita – gyógypedagógus, Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos tanár 

 

Célok és feladatok 

Munkacsoportunk valamennyi tagja fontos céljának tekinti tanulóink fejlesztését, mely 

által a gyermekek a tanórákon jobb, kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudnak nyújtani 

és így sikerélményekkel gazdagodnak. Munkánk során a diákok olyan eszközökkel, 

technikákkal, feladatokkal ismerkednek meg, melyeket alkalmazva könnyebben 

boldogulnak. Eszközeink és módszereink változatosságát biztosítandó kölcsönös 

óralátogatásokkal is segítjük egymás munkáját. Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk 

fenn a Győr – Moson - Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézményével 

és Székhelyintézményével. 
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Célunknak tekintjük a tanulók egyéni képességeihez igazított oktatást, hogy ne csak 

feladatlapokkal fejlesszük diákjainkat, hanem az órák érdekesebbé tételével sokszor 

társasjátékokon keresztül érjünk el előrehaladást. Így a gyerekek „csak” játszanak egyet, 

míg részképességeik számukra észrevétlenül fejlődnek. 

Folyamatos megbeszélésekkel, továbbképzésekkel biztosítjuk, hogy az egyre újabb és 

újabb fejlesztési ötleteket, ne csak a saját munkánkban alkalmazzuk, hanem a többiekkel 

ismertetve, mindannyiunknak lehetősége legyen bővíteni eszköztárát. 

Tanóráinkon mind nagyobb mértékben alkalmazzuk a digitális technika nyújtotta 

lehetőségeket, így a gyermekeket megismertetjük az interneten fellelhető oktató 

programokkal. Ezekkel otthon önállóan is fejleszthetik képességeiket, gyarapíthatják 

ismereteiket. 

A tanulók fejlődésének előmozdítása a fő szempont óráink, csoportjaink beosztásánál. 

Minden egyes diák esetében megbeszéljük, hogy egyéni, kiscsoportos, vagy csoportos 

fejlesztő óra az előnyösebb számára, így az egyéni órákon részt vevő gyermeknél is 

eredményesebb a munkánk, mintha csoportos keretek között nem tudnának együtt 

haladni a többiekkel. 

Az iskolában két saját tanteremmel rendelkezünk, melyekben többféle fejlesztő eszközt 

is elhelyeztünk, így is biztosítva a megfelelő körülményeket. Amennyiben egyszerre 3 

csoporttal van óra, akkor időszakos teremcserékkel oldjuk meg, hogy minden gyermek 

hozzájusson az eszközök használatának lehetőségéhez.  

Célunknak és kötelességünknek érezzük, hogy a BTMN-es, vagy SNI-s tanulókat tanító 

kollégák számára is elérhető közelségben legyünk és segítsük munkájukat. A speciális 

bánásmódot igénylő tanulók esetében tájékoztatjuk az érintetteket a szükséges 

lépésekről, melyekkel a munkájuk hatékonyabbá válhat, ezáltal a tanuló is sikeresebben 

sajátíthatja el az ismeretanyagot. Problémáikról, a gyermekek aktuális fejlettségéről, 

fizikai és lelki állapotáról, észrevételeikről folyamatosan egyeztetünk és ezt figyelembe 

is vesszük munkánk szervezése során. 

A tanév elején minden tanuló esetében ellenőrizzük, hogy van-e esedékes 

kontrollvizsgálat és a szükséges felülvizsgálati kérelmeket a gyermeket tanító 

kollégákkal közösen kitöltve, időben továbbítjuk a megfelelő intézménybe. Munkánk 

elengedhetetlen része a gyermekek fejlesztését pontosan tartalmazó dokumentáció 

elvégzése is. 

Az iskolánkba járó tanulók szülei számára is elérhetőek vagyunk, így ők is bizalommal 

fordulhatnak hozzánk segítségért. Ebben az esetben átbeszéljük a szülőkkel is a 

tapasztalatokat és közösen megkeressük a gyermek számára legmegfelelőbb 

lehetőségeket. 
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A 2022/2023-es tanévben a következőképpen alakul a tanulói létszám évfolyamonként: 

Évfolyam BTMN SNI 

1. osztály 0 1 

2. osztály 2 0 

3. osztály 5 0 

4. osztály 2 2 

5. osztály 5 3 

6. osztály 0 5 

7. osztály 
Ált. Isk. Gimn. Ált. Isk. Gimn. 

4 0 7 0 

8. osztály 
Ált. Isk. Gimn. Ált. Isk. Gimn. 

0 0 4 0 

9. osztály 6 4 

10. osztály 4 6 

11. osztály 6 4 

12. osztály 1 7 

 

 

Feladataink havi lebontásban 

1. Szeptember 

- 09.01. Veni Sancte  

- 09.02.-09.17.  

o Éves teendők megbeszélése 

o csoportbeosztások 

o órarendek kialakítása az iskolai órarenddel összhangban 

o terembeosztás 

o fejlesztési lapok megnyitása 

o egyéni fejlesztési tervek elkészítése 

o egyéb adminisztrációs tevékenységek 

o az aktuális változások felvitele a kollégák munkáját segítő táblázatba, mely 

a gyerekekkel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza 
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o az első osztályos gyermekek felmérése 

o gyermekek munkájának kiértékelése, azon tanulók szüleinek segítség 

felajánlása, ahol hiányosságokat észleltünk 

o felzárkóztató csoport indítása a tanulási problémák megelőzésére 

- 09.18. Takarítási Világnap: 09.19. – 09.23. között a tanórákon felhívjuk a 

figyelmet környezetünk tisztaságának megóvására  

- 09.19.: gyermekek fejlesztő foglalkozásainak elindítása a kialakult órarend alapján 

- 09.30. Népmese Világnapja: a szövegértéses feladatok kapcsán, a hét folyamán 

megemlékezünk róla 

2. Október  

- 10.04. Állatok Világnapja: a szövegértéses feladatok kapcsán, a hét folyamán 

megemlékezünk róla 

- 10.06. Aradi vértanúk emléknapja 

- 10.10. Prohászka nap alsó tagozat 

- 10.11. Prohászka nap gimnázium 

- 10.22. Megemlékezés osztályszinten 

- 10.28. Szalagavató a 12. évfolyamban 

- Őszi szünet: október 31. – november 4. 

3. November 

- 11.05. Fogyatékkal élők Világnapja: 11.07. a tanórákon beszélgetünk a témáról, a 

BTMN-es és SNI-s tanulóink a saját tapasztalataikat is megoszthatják egymással 

- 11.09. Feltalálók Világnapja: a szövegértéses feladatok kapcsán, a hét folyamán 

megemlékezünk róla 

- 11.28. -29. Szülői értekezlet, fogadóóra 

4. December 

- 12.06. Miklós nap 

- 12.21. Rekollekció: a szervezésben és lebonyolításban segítséget nyújtunk az alsós 

munkaközösségnek  

- A hónap folyamán: karácsonyi műsorok osztályszinten – gyermekek 

felkészülésének segítése  

- Karácsonyi szünet: december 22. – január 2. 

5. Január 

- 01.22. Magyar Kultúra Napja: megemlékezés a foglalkozásokon 

- 01.20. I. félév vége 

- 01.26. Nevelőtestületi értekezlet 

- 01.28. Pedagógus - Szülő bál 

- 01.30 - 01.31. Szülői értekezlet, fogadóóra 

6. Február 

- 02.02. Gyertyaszentelő 

- 02.03 Balázs - áldás 
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- 02.03. Farsang - alsó: a szervezésben és lebonyolításban segítséget nyújtunk az 

alsós munkaközösségnek 

- 02.22. Hamvazószerda 

- 02.23-27. Tanítás nélküli munkanap 

7. Március 

- 03.14. Megemlékezés – díszkészítés a diákok részképességei fejlesztésének minél 

tágabb körű figyelembe vételével 

- 03.22. Víz Világnapja a szövegértéses feladatok kapcsán, a hét folyamán 

megemlékezünk róla 

- 03.31. Rekollekció: a szervezésben és lebonyolításban segítséget nyújtunk az alsós 

munkaközösségnek  

8. Április 

- 04.01. - 04.11. Tavaszi szünet 

- 04.12-től házi tanulmányi versenyek lebonyolításában segítséget nyújtunk az alsós 

munkaközösségnek 

- 04.11. Költészet Napja: olvasás – szövegértés kapcsán a hét folyamán 

megemlékezünk róla 

- 04.21. Prohászka nap felső tagozat 

- 04.22. Föld Napja, a következő héten megemlékezünk róla a tanórákon 

- 04.25. - 26. Szülői értekezlet, fogadóóra 

9. Május 

- 05.01. A munka ünnepe 

- Május 1. vasárnapja: Anyák napja – apró ajándék készítése a részképességek 

fejlesztésének tükrében 

- 05.05. 12. évfolyam ballagása 

10. Június 

- 06.13. Sportnap, a szervezési – lebonyolítási feladatok segítése 

- 06.14. Rekollekció 

- 06.15. Te Deum, 8. osztály ballagása 

- tanév végi adminisztrációk elvégzése, egyéni dokumentációk lezárása 

- szakmai megbeszélések a gyermekeket tanító kollégákkal 

- következő tanév terveinek előzetes egyeztetése 

- tanterem nyári lezárásának előkészítése, végrehajtása 

Győr, 2022. szeptember 15. 

 

 
    gyógypedagógus 

 


